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 امللخص
تعىن هذه الدراسة ابلبحث فيما ذهب إليه القدماء واحملدثون يف موضوع التوهم يف النحو، وتتبع أراء 

ه، القائلني به منهم حول املصطلح من حيث ماهيته وداللته واستعماهلم له، وخضوعه للقياس من عدم
ف والتقعييد، وكذلك من حيث تطور مفهومه عرب املتقدمني من حيث حتديد داللة املصطلح، والتصني

ومن حيث أقوال املتأخرين حوهلا وتناوهلم لشواهدها ابعتبارها خمرجًا إعرابيًا أو ظاهرة لغوية. وذلك 
اء واملعاصرين هبدف حتديد مفهوم التوهم، وبيان مواضعه يف اإلعراب، وكذلك توضيح رأي القدم

دراسات املعاصرين وكيف وافقوا القائلني جبواز احلمل على التوهم أو املعىن وعرض شواهدهم، وتناول 
و التحليل   األقدمني وفيم اختلفوا، مث مناقشة تلك األراء وحتليلها، يف منهج قائم على االستقراء 

أهم نتائجه إىل أن  الباحثة يف فصول، خلصت ةواملقارنة. ومن خالل هذه الدراسة اليت ضمت أربع
املعاين من خالل أتويل الكالم خالفًا ملا هو  إىلالتوهم هو أسلوب اعتمده علماء العربية يف الوصول 

ظاهر، وليس املقصود منه اخلطأ، وحتديد مفهومه من قبل املعاصرين ساعد على بروز املصطلح دون 
لنحويني ابتداءً من اخلليل أشاروا إليه صراحة أو ضمناً، خلطه مع املفاهيم األخرى املشاهبة. وإن قدماء ا

حات أخرى للداللة على احلمل على املعىن، واملواضع اليت ذكرت يف التوهم واستعملوه إىل جانب مصطل
كثرية أبرزها العطف على التوهم، ومن املقارنة بني مناهج القدماء واحملدثني يف تناول هذه املسألة يظهر 

رين فريقني يف بعض األمور، واختالفاً أو استحداًًث يف أخرى، ويتضح ذلك يف ميل املعاصتشاهبا بني ال
 فيها بشكل عام إىل التحديد والتفصيل.
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ABSTRACT  

This study is concerned with the research of the ancient and modern scholars on the subject of 

delusion in Syntax, and follow the views of those who consider it about them about its 

significance and the use of it, and its, as well as in terms of evolution of the concept across 

applicants in terms of determining the meaning of the term, And in terms of the words of late 

Scholars on the subject and dealing with the evidence as a way out of the analysis or linguistic 

phenomenon. In order to define the concept of delusion, and to clarify its positions in the 

expression, as well as clarify the opinion of the ancient and modern linguists, who say the 

conception of delusion, and dealing with the studies of contemporary and how they agreed, and 

then discuss these views and analysis, in a method based on Induction and analytical approach 

and comparison. The study included four chapters, and important results that the delusion is a 

method adopted by Arabic scholars to reach all meanings through the interpretation of speech 

contrary to what is apparent, and is not intended to error, and the definition of the concept by 

contemporary scholars helped to emerge the term without Mixing it with other similar 

concepts. And the ancient grammarians from Al-khalil referred to it explicitly or implicitly, 

and used it in addition to other terms to indicate the the meanings, and the positions mentioned 

in the imagination many of the most important to the imagination, and the comparison between 

the curricula of the ancients and modernists in dealing with this issue shows similarity between 

the two teams, and differences in different case.  
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 املقدمة
الصالة والسالم على سيد املرسلني، الذي أنزل عليه خري الذكر، بلسان عريب احلمد هلل رب العاملني، و 

 مبني، أما بعد/

 حتاجاالتشعب و  بعض ظهر فيه قدفريد من موضوعات النحو العريب، و فإن " التوهم" موضوع 
ليت تقتضي اخلروج عن املعايري النحوية ا بيعتهالدراسة، والسبب يف ذلك يعود إىل طن العناية و يد مملز 

رفض آخرين. فكان عند من وحديثا هذا املصطلح، بقبول بعض و القياسية، وقد تناول النحويون قدميا 
وص من خروج عن األصل و خمرجا إلجياد العوامل اإلعرابية املناسبة، ملا ورد يف بعض النص ابً أخذ به اب
ومفهومًا كان عند اخلليل وسيبويه يف الكثري من األبواب  ظاهرة وأصل بروز هذا املصطح املألوف.

النحوية والصرفية ، مما يعين أنه متأصل عند أئمة النحويني، معلوم عندهم، وحافظ النحاة بعدمها على 
كني مبا قاله القدماء، حىت إهنم إن ظهر ما جاء يف الكتاب ، وأخذوا يشرحونه ويستطردون فيه، متمس

برأي معارض ، دافعوا عنه بكل قوة، رغم افتقار مصطلح التوهم للتعريف اجلامع  بينهم من يقول فيه
املانع من قبل اخلليل و سيبويه. وهو ما جعل اللبس يقع فيه عند القدامى واحملدثني يف بعض مسائله 

 اليت ظلت حمل خالف بينهم.

النحاة حيث جعله  مصنفات النحو األوىل، بدءًا بكتاب سيبويه إمامالتوهم" يف و ظهر لفظ "
مث تداوله عدد ال أبس به من النحاة  ،سببا جمليء بعض الرتاكيب على غري وجهها الذي يقتضيه قياسها

  .بعده، كالكسائي و الفراء وابن جين و املالقي و اهلروي وابن مالك، وأيب حيان وآخرين

معدودة بدأت  حبوًث خاصة به تدرجت يف ظهورها من نصوص وأوراق حملدثون لهوقد أفرد ا
 .ة، ومن زوااي حمددة حتكمها تلك الظروف و املالبساتناحلديث عن ظاهرة التوهم يف ظروف  معي

ت عنوان: " التوهم بني القدماء ومن هذا املنطلق فقد رأت الباحثة أن تدرس هذه الظاهرة حت 
إلجياد  االتحليل واملقارنة، سعيًا منهستقراء و نهج االمسري على تيه دراسة علمية، ف دمتقاحملدثني"، لو 

 حل إلشكاليته.
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 أسباب اختيار املوضوع:
ألنه يذكر ابلوظيفة األساسية للغة اليت هتتم إبيصال ؛ هذا لقد اختارت الباحثة هذا موضوع التوهم 

ما تتضمنه اللغة من مستوايٍت صوتية وصرفية تغافال م ،حو يف اإلعراباملعاين، فهناك من خيتزل علَم الن
وحنوية وداللية، غري اإلعراب. مما له أتثري مباشر يف املعىن، وهذا مانراه يف ظاهرة التوهم، اليت تعاجل 
بشكل أساسي ما خيرج عن قوالب اإلعراب املألوفة، كما دفع الباحثة  لتناول األقوال يف هذه الظاهرة 

 ،و جزم   وقوعها يف كافة أشكال اإلعراب النحوي، من رفع ونصب وجر وسع يف ما تتميز به من ت
واحلديث  لقدميفكان البد من أن توىل العناية والدراسة، ملعرفة ما استجد فيه من أقوال، و املقارنة بني ا

 فيما يتعلق ابلتوهم. 

 إشكالية البحث:
 ينواملتأخر  نياملتقدمعينة من  يف أقوالتالف واإلخإجياد أوجه االتفاق  تتمثل إشكالية هذا البحث يف

اآلراء املناسبة لتقدمي صورة واضحة  لرتجيح ،وتلخيص القول فيه التوهم يف النحوالذين أقروا بوجود 
 مذاهب النحاة يف مسألة التوهم.ومبسطة حول 

 أسئلة البحث:
 كيف وصف النحويون التوهم النحوي؟ .1
 ؟ هعليا الشواهد القدماء وممن أول من ذكر التوهم من  .2
 ؟ ودللوا عليه القائلون بوجود التوهم من احملدثني مسائلهكيف تناول  .3
 ؟ ذا نستخلص من خالل أوجه التشابه واالختالف عند الباحثني يف مناقشة موضوع التوهمما .4

 أهداف البحث:
 متييز مفهوم التوهم وحتديده كظاهرة يف اللغة .1
 .احلمل على التوهم ائلني جبواز القدماء الق جمموعة ابرزة من رأيلخيص ت .2
 . واملقارنة بينهاتناول دراسات النحويني املعاصرين  .3
 .حتليل األراء املختلفة وترجيح القول فيها .4
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 أمهية البحث: 
املعاصرين وما وصل إليه مصطلح التوهم عند اللغويني  توضيح ماأمهية البحث يف احلاجة إلبراز و  تكمن

 االختالف وأسبابه.األوىل عند القدماء ومعرفة أوجه االتفاق و  صولهأ مر به من تغيري، مقارنة مع

 البحث: حدود 
أوجه االتفاق وحتليل عند القائلني به، ومناقشة  يف النحو موضوع التوهم قامت الباحثة بعرض ودراسة

 .بني القدماء واحملدثني واالختالف

 : النظرياإلطار 
"التوهم"  املراد با ، مةوضح الباحثتن املهم جدا أن يدور موضوع البحث حول مصطلح التوهم، وم

حول هذا اجلانب من حيث حتديد تعريفه حبيث  تتحدث الباحثةسه املقدمة و يف هذ ،يف هذه الدراسة
 البحث. عىن بهيتميز عن غريه مما ال ي

  املقصود مبصطلح التوهم يف هذا البحث:

التوهم، الغلط، التشبيه، احلمل،  مثل:خمتلفة  اتمصطلحإن من يتتبع مصنفات أئمة العربية يقف على 
وذلك أن الداللة املعيارية هلذه "ه. غري مصرح ب ورمبا عرضت على حنو القياس اخلاطئ،السهو، 

املصطلحات غري واضحة دائما عند مستعمليها، فقد أجاز بعضهم استخدام لفظ احلمل على التوهم، 
واللحن،       على السماع، ومساه آخرون بصريح اخلطأ وقصر بعضهم اآلخر ما كان من هذا القبيل 

متأخري اللغويني اختلفوا يف  أن حد إضافة إىلند اللغوي الواع ورمبا اجتمعت هذه احلاالت الثالث
داللة بعض هذه املصطلحات يف استعمال املتقدمني هلا كاالختالف يف داللة مصطلح الغلط عند 

 (1)."يبويهس

احتمل وجهني، مث فرَّقت بينهما بكالٍم، جاز أن يكون فقال: "هو كّل معىًن ذكر الفرّاء التوّهم 
األّول، كقولك: "ما أنت مبحسن إىل من أحسن إليك وال جمماًل"، ختفض "جممالً" اآلخر معراًب خبالف 

 (2) ".على احملل، وأما النصب: فهو أن تتوهم أنك قلت: "ما أنت حمسًنا

                                                           

 146، د.ط التوهم أو القياس اخلاطيء عند العرب قدميا وحديثاعبده فلفل،  (1)
 2/347، 1، طمعاين القرآنالفراء،  (2)
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إال  القدماء النحاة ةألسن علىصطلح التوهم العناية مبال نرى  اءوإننا من التعريف السابق للفر 
من ذلك قول ابن هشام:"  ) العطف على التوهم(،ـــــعن نوع خاص من العطف مسوه ب هعند التعبري ب

وإن كانت توجد يف غري ،  (1)ويسمى العطف على املعىن ويقال له يف غري القرآن العطف على التوهم "
قول السيوطي:" و جيوز العطف على التوهم حنو ليس زيد قائما وال قاعد ابجلر ذلك  مثال هذا الباب،

وإن وقع هذا العطف يف آية قرآنية عرب عنه ابلعطف على املعىن ال  ،على توهم دخول الباء يف اخلرب
ألن عىن؛ الكرمي، قيل:" ويسمى العطف على املعىن أي: العطف امللحوظ فيه امل التوهم أداب مع القرآن

وكذلك فإن النحاة  ،(2)ملعىن أخرين أصدق، مث قال: ويقال له يف غري القرآن العطف على التوهم"ا
 ومن مناذجه على سبيل املثال: ه بشكل كامل واكتفوا منه بذكر أمثلة يف هذا الباب،و ء مل يعرفاالقدم

ي يؤخذ من خلرب، فالذالباء يف ا، ابخلفض على توهم دخول زيد قائما وال قاعدٍ  : ليساألولاملثال 
هدا املثال أن العطف على التوهم هو ماكان التوهم يف وجود عامل حنوي يعمل يف املعطوف عليه 

ففي حنو" ليس زيد قائما وال قاعٍد" توهم أن هناك "ابء"  ،متومها، فيرتتب على ذلك أثر يف املعطوف
اجلر هو أثر تلك  جلر، وهذاليه قاعد ابزائدة قد دخلت على خرب "ليس" وجرت "قائما"، فعطف ع

وهذا ما أشار إليه ابن هشام بقوله: وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل  ،"الباء الزائدة" املتومهة
 .(3)كثرة دخوله هناك املتوهم وشرط حسنه  

، فعطف "أكن" (4)چٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  : ذكر الزخمشري يف قوله تعاىل:املثال الثاين
ألن معىن لوال أخرتين فأصدق و معىن " إن أخرتين  ؛هصدق على توهم معىن الشرط فيابجلزم على فأ

 .(5) أصدق" واحد، فصح بذلك عطف "أكن" جمزوما

 ىل تقسيم هذه الظاهرة يف النحو العريب إىل قسمني: إها ينتهي بنا ه األمثلة ونظري فالنظر إىل هذ

                                                           

 1/786، 6، طريبمغين اللبيب يف كتب األعا هشام،ابن  (1)
 3/443، 1ط ،حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك( الصّبان، 2)
  1/856 ،مرجع سابق( انظر، ابن هشام، 3)

10املنافقون:    (4)  
 4/544، 3ط ،الكشاف يف حقائق التنزيل ( انظر، الزخمشري،5)
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 ألول.، كما جاء يف املثال االتوهم يف عامل حنوي األول:

 (1) الثاين.التوهم املعنوي، كما ورد يف املثال  الثاين:

يراد به لفظ احلمل على املعىن الذي  وهذان النوعان معنيان يف هذا البحث، وقد يرد يف البحث أيضا
كونه اليعد إال مصطلحا وضعوه احرتازا وأتداب أال يوصف القرآن بشيء من أيًضا احلمل على التوهم  

 .لتبس ابلغلط يف فهم البعض، وال يليق وصف الغلط يف القرآنالوهم الذي قد ي

احملدثون ل ما قاله العلماء القدماء و تناو العرض السابق ملاهية املصطلح، فإن هذا البحث سيمن انطالقا 
التوهم اليت تشمل النوعني الذين سبق اإلشارة إليهما ويدخل يف ذلك ما كان يف ابب  حديثهم عنيف 

، هم، وبغض النظر عن اختالف التعبري الذي يستخدمه بعض النحاة لنفس الغرضالعطف على التو 
بعض النحويني مادام حيمل نفس الداللة واألثر وكذلك كل ما دخل حتت التوهم املسمى ابلغلط عند 

هو أن يعطى حكم الشيء و " . وهبذا ميكن أبن يتحدد املقصود من التوهم يف ضوء هذا البحث:النحوي
هو محل لفظ على معىن لفظ آخر، أو تركيب على  معناه، أو يف لفظه، أو فيهما، أو ما أشبهه يف

فيأخذان حكمهما النحوي، مع ضرورة  ،ني يف املعىن اجملازيتركيب آخر؛ لشبه بني اللفظني، أو الرتكيب
 (2) ".وجود قرينة لفظية، أو معنوية تدل على مالحظة اللفظ، أو الرتكيبني اآلخرين، ويؤمن معها اللبس

و أخذ عنه أمن اخلليل مرورا مبن  بتداءً علماء اللغة ا ةعين هبم الباحثت: نياحملدثاملقصود ابلقدماء و 
الذين جاءوا بعد  و انتهاًء ابلباحثني املعاصرين ،واألنباري وغريهم وابن جين، أمثال سيبويه حتدث فيه

 .مع اللغة العربية انشأة جم

 الدراسات السابقة:
تناولت اطلعت عليها و  جانبا من أبرز الدراسات والرسائل العلمية اليت ةستعرض الباحثت يف هذا الفصل
هلا، واجلوانب اليت اهتمت مبعاجلتها تلك الدراسات، والفرق بينها  ابعتبارها حمورًا أساسًياموضوع التوهم 

 .، وكيف سامهت يف تبلور إشكاليتهاوبني هذه الدراسة

 ل على التوهم يف النحو الدراسة األوىل: ظاهرة احلم
                                                           

  9-7 اللغة العربية وآداهبا، جامعة أصفهان، العدد التاسع، ص:، جملة حبوث يفالتوهم يف اللغة العربيةظاهرة ، ابن الرسول (1)
 44م،  العدد الثامن، ص:2006، جملة جامعة السابع من أبريل،دور املعىن يف التوفيق بني النصوص اللغويةصميدة،  (2)
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عرض الباحث  م،2008عام جامعة جرش،من ، 74قاسم الصاحل، وهو حبث حمكم نشر يف العدد  /د
أيب حيان وغريه و حتدث عن إشكالية مصطلح التوهم بشيء هوم التوهم عند اخلليل وسيبويه و فيه مف

 الغلطو الصحيح يف ذلك.من التفصيل و أقوال الرافضني هلذا املصطلح محال على معىن الوهم أو 

منها  ألةي عشر مسائل ولكل مسمث أسهب احلديث عن أقسام احلمل على التوهم عارضا، وه
، وعرض آلراء النحاة حوهلا ، وعّقب ائل من أبواهبا النحوية املختلفةفروعها، استخرج الباحث هذه املس

 : " احلمل على التوهم" ، ظاهرٌة برأيه على كل واحدٍة منها ، وتوّصل الباحث إىل نتيجة مؤاّدها أنّ 
تلفة ، كما أهّنا متداخلٌة مع ظواهر حنويٍة أخرى ، كـ" احلمل موجودٌة ، ومتشعبٌة يف أبواب  النحو املخ

على املعىن"، و" احلمل على املوضع " ، كما يرى عرض هذه اإلشكالية ، على " جممع الّلغة العربية 
، مما دفع الباحثة إشكالية معينةإىل الدكتور قاسم يف حبثه  مل يشرهبا. و  األردين،" لوضع مسمًّى خاصٍّ 

للوصول إىل التصنيف األرجح هلذه التبويبات من خالل مقارنتها وضمها مع غريها حلصر  إىل العمل
 ماقيل يف ذلك مع التلخيص الذي يسهل للقارئ الوصول إليها.

 :السور السبع املنجيات الدراسة الثانية: العطف على املعىن أو على التوهم يف

، يتكون البحث من 2016ام ع حبث لنيل املاجستري،، من جامعة حممد بن خيضر، أحالم مشاخي
مدخل وفصلني، أما املدخل فهو حول فضل السور املنجيات، مث حتدثت يف الفصل األول عن متهيد و 

ولت صور العطف على مفهوم العطف اللغوي و االصطالحي و أنواع العطف، ويف الفصل الثاين تنا
 التوهم يف الصور املنجيات.املعىن أو 

حظ أن البحث اقتصر بعرض موضوع التوهم بصورة واحدة يالو  واعتنت فيه مبوضوع التوهم،
من صوره وهو العطف، وعن شواهده يف السور السبع: السجدة، ويس، والدخان، والواقعة، وامللك، 

عرفت به لغة ويف ام عطف النسق، و لتوهم من أقسالعطف على ا أنوذكرت  ،واإلنسان والربوج
اصطالح النحويني، مع اإلشارة إىل أنه ليس املراد منه الغلط أو اخلطأ دون التفصيل يف ذلك. حيث 

جلى فيها حاالت احلمل على املعىن أو التوهم تتن منهج البحث تطبيقي للوقوف عند الصور اليت إ
ا يف اشكالية تلمس اجلانب لك ومن خالل هذا البحث حبثنلذو  وهي الرفع و النصب و اجلر و اجلزم.

 التحليلي يف مجيع اجلوانب اخلاصة ابلتوهم.
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  :الدراسة الثالثة: ظاهرة التوهم يف اللغة العربية

سيد حممد رضا ابن الرسول، وهي دراسة نشرهتا جامعة أصفهان، يف جملتها النصف سنوية اخلاصة 
اجلريء لظاهرة احلمل على التوهم منتقدا مما ميز هذا البحث طرحه و  ه،1435ببحوث اللغة وآداهبا،

 ،فيه بعض املعاصرين الذين يشوهون تعريفه حبصره يف إطار خاص من العطف وهو العطف على التوهم
فدرس الباحث هذه الظاهرة دراسة حتتوي على تعريفها يف علمي اللغة و النحو وعلى مواطن استعماهلا، 

النحو وفق منهج وصفي حتليلي. و تتميز هذه الدراسة عن غريها  مثلة و األقوال الواردة يفابلنظر إىل األ
مصطلحات مل يسبق إليها وهي: التوهم النحوي، والتوهم املعنوي،  ةأبن الباحث انتهى بوضع ثالث

 والتوهم اللغوي.

 يف واللغة النحو بني الفارق ما، العربية؟ اللغة يف التوهم مواضع ما وضع هلا األسئلة التالية:و 
 قيمة ماو  والنحو؟ اللغة علمي يف التوهم لظاهرة العلمي التعريف ما، و فيهما؟ الظاهرة هذه استعمال

 العربية؟ اللغة يف الظاهرة هذه

ومن خالل اإلشكالية اليت نطرحها يف هذا البحث فإنه من خالل مقارنة الدراسات احلديثة، 
ىل جانب غريها، ومناقشة هذه التحليالت الثباهتا بعضها من آراء فريدة إيتسىن للباحثة إبراز ما تناولته 

 أو رفضها.

 :الدراسة الرابعة: التوهم يف آاثر الدارسني

للدكتور حممد سعيد الغامدي، ونشره مركز البحوث جبامعة امللك عبد العزيز جبدة. قامت الدراسة على 
ومقارنة التصورات اليت وجهت أقواهلم هوم، املفحول ة لرئيسهدفني أساسيني؛ األول: عرض اخلطوط ا

فيها، ومناقشة مصطلح التوهم وعالقته ابملفاهيم و املصطلحات األخرى املتعلقة به، والوقوف على أثر 
قلق املفاهيم يف اضطراب تصنيف النماذج، والثاين: مناقشة قضااي توقف مل يغفل عنها علماء النحو 

 الذهين و معرفة املتكلم لغته.ظام ابلناألوائل وهي عالقة التوهم 

توصل الباحث يف هناية دراسته إىل أن التوهم أقره القدماء، وحترج من القول به املتأخرون وزاد و 
نكار البعد عن احلكمة هو الذي أدى ببعض الدارسني إل، ورأى أن اجلهل و نيف درجة إنكارها املعاصرو 

وركز الباحث فيه على رسم الطريق الذي سار فيه األقدمون  ،هتاباإثاخلوف من إنكارها و  أوهذه الظاهرة، 
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يف تناول املفهوم وصلته ابلظاهرة اللغوية سعيا منه للوصول إىل نتيجة تربط بني ظاهرة التوهم وعالقتها 
 ابلنظام الذهين عند اجلماعة اللغوية.

ل ظاهرة قول مؤلفيها حو  املعاصرة وتلخيصوابلرغم من أن هذه الدراسة غنية بعرض مجلة من املؤلفات  
أوسع، فخلطت بني الرافضني للظاهرة حىت املعاصرين غري أهنا كانت أمشل و  التوهم، سواء األقدمني أو

املؤيدين هلا، كما أهنا حتدثت عن بعض من تناول موضوع بة القول هبا إىل سيبويه أصال، و ممن نفى نس
 . راب املفاهيم املتصلة بهطاملفهوم واضبعرض أحوال قلق التوهم يف الصرف كذلك.كما أنه مثقل 

وقت سعت الباحثة من خالل ما رأته يف هذه الدراسة إىل حل اشكالية اخللط بني الرافضني والقائلني 
 بوجود التوهم، ابالقتصار على املقارنة بني آراء القائلني به تسهيالً على الباحثني.

 :النحاةالدراسة اخلامسة: التوهم عند 

من كلية دار العلوم ، جاد الكرمي لنيل درجة املاجستري ستري، تقدم هبا عبد هللان رسالة ماجوهي عبارة ع
م 2001هـ، وهو اآلن على شكل كتاب، طبعة مكتبة اآلداب ـ القاهرة 1418م /1998القاهرة 

 هـ.1422/

قبل فيها حال اللغة العربية وهو مكون من مخسة فصول، ابتدأها مبقدمة اترخيية موجزة تناول 
 الفصل األول: ذكر تعريف التوهم، ووضع تعريفا اجتهاداي بعد أن ذكر معناه أن يوضع النحو، مث يف

اللغوي، وذكر كذلك عالقة التوهم ببعض املصطلحات األخرى مثل: احلمل على املعىن، والتأويل، 
فصل الثالث: الستعمال هذا املنهج، الواحلذف. مث الفصل الثاين: عن األسباب اليت دفعت النحاة 

بواب النحوية اليت ورد فيها التوهم، وبلغت حوايل أربعة وعشرين اباب، الفصل الرابع: تناول حتدث عن األ
احلديث عن األبواب الصرفية، وبلغ عددها مثانية أبواب صرفية، والفصل اخلامس: تناول فيه عالقة 

 .اس وعلة وإمجاع واستحسانالتوهم ببعض أصول النحو العريب من قي

 الدراسة السادسة:

م، حتت عنوان: 2011وهي رسالة ماجستري، تقدم هبا اليف حممد العنزي، يف جامعة مؤتة 
احلمل على التوهم يف القراءات القرآنية، وقد هدف من خالل حبثه إىل تبيني أثر التوهم يف توجيه 

نت املسائل النحوية اليت كاتوظيف التوهم يف تفسري  ، وكيف متالقراءات القرآنية، وعالقة ذلك ابملعىن



9 
 

، ولكن الدراسة خترج عن دائرة القياس. وقد تطرق إىل موقف القدماء و احملدثني من التوهم يف النحو
مل تتطرق كثرياً اىل التوهم يف الدراسات احلديثة، ومل يعن الباحث فيها ابملقارنة بني الفريقني، وهذا ما 

 ث عنه يف هذا البحث.إىل تغظية وتكريس احلدي سعت الباحثة هنا

 الدراسة السابعة:

مل على املعىن مكانته بني علل النحاة، للدكتور إيهاب حممد أبو ستة، وهي دراسة قدمت احل
، وهدف من خالل دراسته إىل توضيح أمهية النظر يف التأويل الداليل يف جامعة عني مشس سنة 

حلمل على املعىن وعالقته مبفاهيم العدول آلايت القرآن عند اخلليل بن أمحد، والوقوف على مفهوم ا
الرتكييب واألسلويب، كما وازن بني أتويل اخلليل آلايت من القرآن ابحلمل على املعىن وأتويالت خالفيه 

من النحاة. واستوقفت الباحثة من خالل هذا البحث اجلزء املتعلق ابلتوهم، حيث أنه ينتمي لصيغ 
وقت سعت الباحثة ل من الحظ وميز مسائل العطف على التوهم،العدول الرتكييب، وأن اخلليل هو أو 

توسيع احلديث فيما يتعلق ابجلانب التارخيي لنشأة مصطلح من خالل ما رأته يف هذه الدراسة إىل 
 التوهم، وما يتعلق ابإلشارات اليت جاء هبا النحاة ومنهم اخلليل.

تناولت يف معظمها اجلانب ومن خالل العرض املوجز للدراسات السابقة، يالحظ أهنا 
التوهم، وذكر أقوال النحويني حوله، وهذا ما تشرتك فيه دراسة الباحثة مع تلك  التعريفي ملفهوم

الدراسات السابقة، كما يشرتك هذا البحث مع غريه مما سبق يف اإلشارة إىل املسائل واألبواب 
اقشة رأي الرافضني هلذا املصطلح النحوية اليت جاءت فيها ظاهرة التوهم، ومنها ما متحور يف من

م ورد املؤيدين هلا، أو التعريف أبقسامه أو تفصيل البحث يف صورة من صوره يف نصوص وتعليالهت
 .القرآن وغريها

غري أن هذا البحث سيتناول الظاهرة من زاوية أخرى جتمع فيها ما تفرق من أقوال احملدثني 
هوم وذلك ري تناقض، مع مراعاة أصل االتفاق يف املفوتقارهنا مع األصل الذي وضعه القدماء من غ

إلجياد مواضع االتفاق وحصر نقاط االختالف يف تناول الظاهرة، و املسائل املندرجة حتتها وما قد 
طرأ عليها من جتديد، جلمع وتلخيص و تصنيف هذه األقوال إىل مذاهب حمددة ، كما أن عرض 

ضارب األقوال م سيكون للتمهيد ملا بعده من مقارنة يف تأبواب النحو اليت جاءت فيه ظاهرة التوه
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بني عينة حمددة من العلماء ملعرفة ما اتفقوا عليه من هذه األبواب وما اختلفوا عليه، أو ما أضيف 
 على ما سبق.

 البحث: منهجية
  ي:املادة العلمية وحتليلها، وهي كما يل يف مجع هعلي سارتعلى املنهج الذي تعرض الباحثة هنا و 

يقوم البحث على منهج االستقراء والتحليل مث املقارنة، وهي تتعلق يف هذا البحث مبوضوع 
بني القدماء واحملدثني، وحيث أنه ال ميكن مجع كل ما جاء به علماء النحو يف هذه املسألة،  التوهم

يف الفصل لى مع التأكيد ع  العصر القدمي واحلديث.كان البد من حتديد عينة ابرزة من النحويني يف
بني موقف الرافضني للمصطلح و تعليالهتم اليت تلجأ للدالالت السلبية ملعىن التوهم املرتبط هذا البحث 

ألن اجلاهل ينسب الوهم إىل القرآن أو إىل القرّاء، ولكنه  ؛ابلوهم، الذي هو خطرات القلب و التخيل
 .مقررات نظام العربية الصريف والنحوي بعها النحويون لتعليل خروج العريب علىيف احلقيقة وسيلة ات

وابن هشام، وأبو حيان،  وابن مالك، سيبويه، والفراء، واملربد،ستة: وقد مشلت الدراسة من بني القدماء 
 ومن احملدثني أربعة حممد شوقي أمني، السيد رزق الطويل، خالد جراري، احلموز. والزخمشري.

، إما لقلة ما قالوه من خالل هذا البحث اين ذكروا سردً وهؤالء من ذكرت آراءهم مفصلة، وعلماء آخر 
 لتشاهبه مع غريه، أو عدم التوصل الباحثة إليه. يف هذا املوضوع، او

جوانب وهي: من حيث درجة قبوهلم لوقوع التوهم يف النحو وداللته عندهم، وهذه املقارنة تتمثل يف عدة 
قع فيها التوهم، و تصنيفهم للتوهم  من حيث مث وجود أو غياب التعريف، وحصرهم للمواضع اليت ي

ومسمياته املختلفة ،كما قبوله القياس من عدمه، وهل هو احلمل على املعىن أو املوضع، أم يندرج حتته، 
. مع مراعاة التسلسل التارخيي يف سرد ليلهم لبعض الشواهد ومدى أرجحية محلها على التوهمدرست حت

 العينة املختارة من النحاة.

 يف عرض األمثلة فصل املتعلق بتحديد املصطلح مث بيان مواضعه، فقد روعي فيه االختصارال أما
حديث عن أقوال ، ومتهيدا للاملفهوملوجه التطبيقي هلذا واهلدف منه تبيني ا، لبعضها موجزمع شرح 

 وتصنيفها. ة اليت يهدف البحث ملناقشتهايالعلماء التفصيل
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 حدود البحث:
ممن خالفهم،   القائلني ابإلعراب على التوهم، دون غريهمنيعرض أقوال اللغويسيقتصر البحث على 

 انتهاء ابملعاصرين.من اخلليل و  بتداءً ا

يدور البحث حول ظاهرة التوهم من حيث الرتكيب والداللة عند علماء النحو  جمتمع البحث وعينته:
و حيان، ابن هشام، ابن أب، املربد، : سيبويه، الفراءالنحويني منهم قدماءت الباحثة عينة من واختار 

 .احملدثني مالك، والزخمشري، وعينة من

ممن أيدوا املصطلح يف هذه املسألة، سواء  وغريه أما تناوهلا من جانب القدماء يتقدمهم سيبويه
مل خيصصوا أبوااب هلذا املوضوع، لوضوحه  وإنأفردوا له اباب يف ذلك، أم ذكروه ضمنا يف شروحهم، 

 واحنالله ابلنظائر عندهم. وانكشافه

أو       وأما تناوهلا من جانب احملدثني فيقتصر على املؤلفات اليت أولت عناية وتعمقا ابلتأليف 
كتبه حممد   والدراسات املتخصصة، وذلك حنو ما نحواللتبويب يف هذه الظاهرة، ويشمل ذلك كتب ا

 هم من الباحثني.هللا جاد الكرمي وغري  عبدشوقي أمني، وسيد رزق الطويل، و 
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 تعريف التوهم وبيان مواضعه صل األول:الف
 واصطالحا   املبحث األول: تعريف التوهم لغة  

 التوهم يف اللغة:
ِمْن َخطَراِت اْلَقْلِب، َواجْلَْمع  َأْوهاٌم، : َوْهم  ال : َوَهمَ من التوهم مبعناه اللغوي "

ت  الشيَء وتَفرَّْست ه ومهَّْ َوقَاَل: تَ  ،ومتثَـَّله، َكاَن يف اْلو ج وِد َأو ملَْ َيك نْ ختيَّله الشيَء:  َوهَّمَ وتَـ . َوْهمٌ  َولِْلَقْلبِ 
ت ه مبَْعىَن َواِحٍد؛ قَاَل ز َهرْيٌ يف َمْعىَن التَـ   :َوهموَتومسَّْت ه وتـَبَـيَـّنـْ

اَر بعَد تَ  : تَـ َواَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ اَل ت ْدرِك   وهُّمِ َفأْلايً َعَرْفت  الدَّ ت ْومهَْ ت يفَّ َكَذا وََكَذا. وأَ َومهَّْ ه َأْوهام  الِعباِد. َويـ َقال 
 (1)."ت  يف َكَذا وََكَذا َأْي غِلْطت  َومِهْ : َويـ َقال   ،تهالشَّْيَء ِإَذا أَغَفلْ 

 التوهم يف االصطالح النحوي:
تبياانً آلرائهم ا لكلماهتم و ضاحً إيقدميا واستخدموها التوهم ظاهرة من الظواهر اللغوية، عرفها النحويون "

، تنوعها، واكتفوا بذكر أمثلتها وشواهدهافوها تعريفا شامال لتعدد أوجهه و النحوية، لكن القدماء مل يعر 
 (2) ."أخرىأو "املعىن" اترة ، "غلط" اترة ــجانب تسميتهم هلا ابلتوهم فقد يعرب عنها ابل وإىل

"غري"، ـــــاتبع املستثىن ب عن شرحهه يف سياق الصبان يف حاشيت هذكر فنجد من ذلك مثال ما 
مداره على وأنه قد أيخذ يف احلكم اتبع املستثىن إبال، وذلك مراعاة للمعىن من ابب التوهم. ذكر أن:" 

أن يكون ذلك اإلعراب لذلك اللفظ مع لفظة أخرى فيعطى لذلك اللفظ مع غري تلك اللفظة على 
 .(3)توهم أنه معها"

اة ابسم العطف على التوهم، يف نوع من العطف ذكره النحهم"على األخص برز لفظ "التو و 
نية واستبدلوه مبصطلح العطف على آواحرتزوا من استخدام لفظ"التوهم" عندما يتعلق ابلشواهد القر 

 ".املعىن"
                                                           

   12/643، فصل الواو، مادة: وهم، ابب امليم 3، طلسان العربابن منظور،  (1) 
 22/5هـ، 1435، 9، /حبوث يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة أصفهان، العدد ظاهرة التوهم يف اللغة العربية ابن الرسول، (2) 

 2/234، 1، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك الصبان، (3) 
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زيد قَاِئما َوالثَّاِلث اْلَعطف على التـََّوهُّم حَنْو لَْيَس  ضمن أنواع العطف فقال:" (1)ذكره ابن هشاموقد 
َباء يف اخلَْرَب َوشرط َجَوازه ِصَحة د خ ول َذِلك اْلَعاِمل املتوهم َوشرط َواَل قَاعد ابخلفض على توهم د خ ول الْ 

 : (2) ز َهرْي حسنه َكثْـَرة د خ وله ه َناَك َوهِلََذا حسن َقول 
 (3) جائياً َأيّنِ لست مدرك َما مضى... َواَل َسابق َشْيئا ِإذا َكاَن بدا يل      

وذكر الفرّاء التوّهم فقال: "هو كّل معىًن احتمل وجهني، مث فرَّقت بينهما بكالٍم، جاز أن يكون اآلخر 
"جمماًل" على معراًب خبالف األّول، كقولك: "ما أنت مبحسن إىل من أحسن إليك وال جممالً"، ختفض 

 (4) ".احملل، وأما النصب: فهو أن تتوهم أنك قلت: "ما أنت حمسًنا
ال ميكن اعتباره جامعًا لكل ما ورد يف مسائل  وترى الباحثة أن التعريف الذي قدمه الفراء

يف الفصل  ةناوهلا الباحثتتعدة مسائل س وورد يففالتوهم الذي ذكره النحاة متعدد الصور،  التوهم.
ظاهرة "ألعم تعريف فإن كل نوع منه يتطلب تعريفا مستقال يف اببه، ولذا فا أمثلتهالتايل، وألجل تعدد 
 املعىن. إليهختريج دعا ابختصار :  هو ألن التوهم"، اإلعراب على التوهم
أبنّه: "تفسري ختّيلي  (5)التعريفات ما قدمه الباحث املعاصر عبد هللا جاد الكرمي مشلولعل من أ

حتقيق االنسجام ي ضطّر إليه النحاة والصرفيون، وذلك عن طريق االستعانة ابملعىن يف حماولة للتوفيق و 
                                                           

ومسع من قاضي القضاة بدر  هشام، مولده يف ذي القعدة سنة مثان وسبعمائة،( ترمجته: هو عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن 1)
الدين حممد بن مجاعة، والزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن املرحل، وتال ابلسبع على مشس الدين حممد بن السراج، وتفقه 

انه، على أقرانه، فكان هو املشار إليه فيها يف زم جبماعة من مشايخ عصره، وأتقن العربية حىت صار فارس ميداهنا، واملقدم يف السبق
واملعول على كالمه، وله فيها التصانيف املفيدة اجليدة من ذلك: شرح ألفية ابن مالك املسمى ابلتوضيح، وشرح ابنت سعاد، ومغين 

احلنفي، املنهل الصايف يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  اللبيب عن كتب األعاريب، وغري ذلك. )انظر مجال الدين،
 (7/131،مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ت )د.ط واملستويف بعد الوايف،

 6،1/619، طالسريةابن هشام، (2) 
، ابن منظور، 2/11، 1، طخمتارات شعراء العرب، وابن الشجري، 1/58، 1، طدرة الغواص يف أوهام اخلواصالبصري،  (3)

 6/360، 3، طلسان العرب
 2/347، 1، طمعاين القرآنالفراء،  (4)
حصل على الدكتوراه يف اللغة ، م1972ليد قرية )النََّمَسا(، )ِإْسَنا(، حمافظة )قنا( بصعيد مصر )األقصر حالًيا( يفن موام (5)

حصل علي ،م2000العربية )النحو والصرف والعروض( بتقدير)مرتبة الشرف األوىل( من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام 
حصلت علي درجة )أستاذ( من اجمللس األعلى للجامعات  ،م2005لجامعات املصرية درجة )أستاذ مساعد( من اجمللس األعلى ل

، لديه العديد من الكتب عمل منسًقا لقسم اللغة العربية ـ عمادة السنة التحضريية، جامعة جازان ـ السعودية، يم2012املصرية يف 
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صّحتها، بني ما قد يظن من خطأ يف إعراب ألفاظ بعض الرتاكيب العربّية الفصيحة، واليت ال ريب يف 
  (1).وبني القواعد النحوية والصرفية وحماولة تفسريها على هذا النظم"

بل النحاة غري أن الباحثة وبرغم بالغة هذا التعريف المتيل اىل حصر التوهم بكونه اجراء اضطراي من ق
أ من املتكلم فحسب، بل هي أيضا انجتة عن توهم املتحدث نفسه فهو قبل كل شيء عملية ذهنية تبد

 بيان معىن مكنون يف نفسه. وسريد احلديث يف ذلك يف الفصل الثالث.ل
وابالستغناء عن هذا الشق من التعريف ميكن القول أبن التوهم يف النحو هو: خروج اللفظ الظاهر  

 ف قواعد النحو القياسية، لبيان معىن يقبل صيغة القياس الفصيح، إما ابحلذف أو الزايدة.على خال
 للداللة على التوهم كما سيأيت، تاملعىن من املصطلحات التعبريية اليت استخدمواحلمل على  

لفتح احلَْمل اب ،من محل الشيء حيمله محال ومحالان واحلمل لغة"كما يقال كذلك "احلمل على التوهم"، 
على ظهر أو رأس، وكذلك مل ابلكسر: ما محل واحلِ َكاَن يف َبْطٍن َأو َعَلى رْأس َشَجَرٍة، َومَجْع ه  َأمْحَال   َما

 أمحال ومحول، هومجع ،لل، وما كان ابئنا فهو مِح قال بعض اللغويني ما كان الزما للشيء فهو محَ 
ويقال فالن حيمل  كلفه ما ال يطيقعليه:   وحتامل ،وحتامل يف األمر وبه: تكلفه على مشقة وإعياء

 )2( ."غضبه أي ال يظهره
وأصل استخدامه يعود إىل اخلليل، قال: "كأَنَّك حتمل ه على ذلك املعىن، كأَّنك قلت: انـَْتِه 
وادخَّْل فيما هو خرٌي لك، فنصبَته ألنَّك قد عرفَت أّنك إذا قلت له: انـَْتِه، أنَّك حتمله على أمٍر آَخَر، 

ه ىف الكالم". فل ومن بعده من  (4)وتداول سيبويه )3(ذلك انَتصب، وحَذفوا الفعل لكثرة استعماهِلم إايَّ
 النحاة هذا التعبري.

                                                           

م: 12/1/2019ريخ االضطالع ات صحيفة اللغة العربية صاحبة اجلاللة،ورة. انظر موقع واملقاالت املنش
http://www.arabiclanguageic.org/view_author.php?id=1405

 1/30 ،1ط، التوه م عند النحاةجاد الكرمي،  (1)
 177-11/172، مادة: )محل( ابب الالم فصل احلاء املهملة، 3، طلسان العربابن منظور،  (2)
 1/283، 3، طالكتاب( سيبويه، 3)
وسيبويه لقب له، وكان من أهل ، بو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب؛ ويقال: كنيته أبو احلسن، وأبو بشر أشهر( ترمجته: هو أ4)

عليه كتاب سيبويه، يقول كان أبو العباس املربد إذا أراد مريد أن يقرأ .ومنشؤه ابلبصرة، وكان يطلب اآلًثر والفقه ،فارس، من البيضاء
 .1/55، 3، طنزهة األلباء يف طبقات األدابءاألنباري،  انظر .يبويه واستصعااًب ملا فيهله: هل ركبت البحر! تعظيمًا لكتاب س

 12/192، دار الكتب العلمية اتريخ بغداد وذيوله،وانظر أبو بكر البعدادي، 
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)عمر  ، ففي قول الشاعرأحياانمن النحاة من ذكر تعبري "على املعىن" مستغنيا عن كلمة"احلمل"
 :بن عبد هللا بن أيب ربيعة(

 (1)ثالث شخوص كاعبان ومعصر    فكان جمين دون من كنت ألتقي
الشخوص على املعىن ألنه قصد إىل النساء وأابن ذلك بقوله كاعبان :" فإمنا أنث (2)قال املربد
 .)3(ومعصر"

  

                                                           

موي، ، وايقوت احل1/447، 1، طإيضاح شواهد اإليضاحوالقيسي، . 1/230، 1، طفقه اللغة وسر العربية الثعاليب،: ( انظر1)
 21/172، د.ط، اتريخ بغداد وذيولهو أبو بكر البغدادي، ، 209 /1، معجم األدابءشهاب الدين أبو عبد هللا ، 

َوه َو مثالة من أَْزد، ولد يف البصرة، وابتدأ بقراءة " الكتاب " على اجلرمي ، ( ترمجته: هو حم َمَّد بن يزِيد بن عبد اأْلَْكرَب بن ع َمرْي 2)
مل ابقيه على املازين. أقام ابلبصرة مدة طويلة قبل أن يصري إىل بغداد. وأملى كتبا كثرية: " املدخل إىل علم سيبويه " فقرأ بعضه، وك

 " يرد على سيبويه حنو أربعمائة مسألة. )انظر، أبو احملاسن املفضل و " املقتضب "، و " الكامل "، و " اجلامع ". وله " كتاب صغري
، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط الثانية اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم، بن حممد بن مسعرالتنوخي

  (4/151وانظر أبو بكر البغدادي، اتريخ بغداد وذيوله،  54،/1م، 1992
  1/148، د.ط، عامل الكتب، ( املربد3)
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 اللبس بني التوهم والغلطثاين: املبحث ال


الغلط: كل شيء يعيا اإلنسان عن جهة صوابه من غري تعمد. وقد غالطه  "جاء يف )اللسان(:
 (1)."مغالطة

ألن التوهم كما سبقت اإلشارة حيمل صيغة لغوية  ؛أما عن عالقة هذا املعىن ابلتوهم فليس بعيدا
هم احملمول عليه تسوغ هذا احلمل، وهبذه الداللة استعمل بعضصيغة أخرى ملشاهبة بني احملمول و معروفة ل

 مادة )الغلط(، تعبريا عن هذه الظاهرة.
من اخلليل الذي استعمله لوصف  حو العريب بني النحاة ابتداءً اختلف استخدام لفظ الغلط يف النو 

ال يقولون إال هذان جحرا ضب قال"  ،حوي يف حديثه عن اجلر على اجلوارخمالفة النص للقياس الن
خرابن، من قبل أن الضب واحد واجلحر جحران، وإمنا بغلطون إذا كان اآلخر بعدة األول وكان مذكرا 

هذه جحرة ضباب خربة، ألن الضباب مؤنثة وألن اجلحرة مؤنثهة، والعدة واحدة،  مثله أو مؤنثا، وقالوا:
  (2)،"فغلطوا 

مقصودا به التوهم، كحديثه عن مهزة مصائب علما أن ابهبا غري مرة  ستخدمهأما سيبويه فقد ا
 هي مناال يهمز، قال:" أما قوهلم مصائب فهو غلط منهم، وذلك أهنم تومهوا أن مصيبة )فعيلة(، و إ

 (3)."م فِعلة()
أنه  وتالحظ الباحثة مما سبق أن اخلليل عد اجلر على اجلوار من التوهم وعرب عنه ابلغلط، و

ليس يف استعمال اخلليل وسيبويه ما يشري صراحة إىل أن املراد منه التوهم املصطلح عليه يف مواضع 
 .مثلةطريق سياقهم لألا يفهم ذلك عن إمن، و (4)خرى أو كما فسرها علماء بعده كابن مالكأ

                                                           

  7/363، 3، طلسان العربابن منظور،  (1)
 1/137 ،3ط ، الكتاب( سيبويه، 2)
 1/149 ،، املرجع السابقسيبويه (3)
( ترمجته: حممد بن عبد هللا ابن مالك، أبو عبد هللا، ولد سنة ستمائة ومسع بدمشق وتصدر حبلب إلقراء العربية، وصرف مهته إىل 4)

ه قصيدة دالية مرموزة يف قدر إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية وأرىب على املتقدمني، وكان إماماً يف القراءات وعللها، صنف في
اللغة فكان إليه املنتهى فيها، وأما النحو والتصريف فكان فيهما حبراً ال يشق جله، وأما اطالعه على أشعار العرب الشاطبية، وأما 

فكان فيه غاية، اليت يستشهد هبا على النحو فكان أمراً عجيباً، وكان األئمة األعالم يتحريون يف أمره، وأما االطالع على احلديث 
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 بعضاإلشارة، مما جعل  ت، كما سبقوالتمثلخيل التوهم مبعناه اللغوي يدور يف معىن التألن و 
 .وقد ورد ذلك حىت على لسان القدماء منهم، الغلطضون هذا املصطلح لتلبسه ابلوهم و رفالنحويني ي

غي استعماله كما ورد، وإن كما أدى ببعضهم العتبار أنواع التوهم غلطا ال يقبل القياس، وينب
  (1).تعددت نظائره

امليل للطبع الذي يـؤي اىل الغلط فيما فيه شبه اللفظ والرتكيب، وأرجع املازين السبب يف وجود التوهم اىل 
 (2) وذلك ألنه مل يكن للعرب قياسات يعتصمون هبا.

ره أبو البقاء الكفوي رفع االلتباس، ومن ذلك ما ذكبعض القدماء املصطلحني للبيان و  قد ذكرو "
ليس املراد ابلتوّهم "الغلط"، بل املراد به: العطف على املعىن، أي: جّوز العريّب يف ذهنه مالحظة  أبنه

ابلتفرقة بني العطف هنا صرح و ، ف مالحظًا له، وهو مقصد صوابذلك املعىن يف املعطوف عليه، فعط
 (3) ."الغلطعلى التوهم و 

سيبويه يف الكتاب  هأورد لنظر فيماالباب، الحات يف هذا املصط شكاليةإلعل من املهم لفهم 
وذاك  ،أن انسا من العرب يغلطون فيقولون: إهنم أمجعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبانقال " اعلم  عندما

 (4) ".أن معناه معىن االبتداء 
 :فريى أنه قال: "هم"، كما قال"

 (5)جائيا"شيًئا إذا كان "بدا يَل أيّن لست مدرَك ما مضى    وال سابٍق 
ألنه كثريًا ما يدخل حرف  ؛جبّر "سابق" عطًفا على "مدرك" خرب "ليس" على توهم وجود حرف اجلر

وذهب مجهور العلماء خبالف ابن مالك، إىل أن املقصود ابلغلط الذي أشار إليه  اجلر على خربها.
ه:"ومراده ابلغلط، ما عرّب عنه األنصاري بقول ورّده ابن هشام ،سيبويه يف املسألة املذكورة، هو التَّوهُّم

                                                           

م، 1974، 1، دار صادر، بريوت، طفوات الوفيات)صالح الدين، حممد بن شاكر بن أمحد،  وكان أكثر ما يستشهد ابلقرآن.
3/407) 
  4/430، د.ط، شرح شافية ابن احلاجبالرضي األسرتاابذي،  انظر(1)
 1،1/459، طمعاين القرآناء، الفر ، وانظر 4/430 د.ط، ،شرح شافية ابن احلاجبالرضي األسرتاابذي،  (2)
 1/86،د.ط، ظاهرة احلمل على التوهمانظر قاسم حممد صاحل،  (3)
 2/155، 3، طالكتابسيبويه،  (4)
 13سبق خترجيه، ص: (5)
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وتوهم ابن  مالك أنه أراد ابلغلط:  ،غريه ابلتوهم، وذلك ظاهٌر من كالمه، ويوضحه إنشاده البيت السابق
"اخلطأ"، فاعرتض عليه بقوله: "إننا مىت جّوْزان عليهم ذلك، فقد زالت الثّقة بكالمهم، وامتنع أْن نثبت 

 (1)نه َغِلَط".إأن يقال:  ا اندرًا، خشيةشيئً 
حني محل عليه بعض ما ورد يف  اءات اللفظ غري املستحبةإحيمث مل يسلم ابن هشام نفسه من "

ذهن أحد أن  إىلألنه أورد يف املسألة ما يفيد وجوب تنزيه القرآن الكرمي على أن يسبق  ؛القرآن الكرمي
ز، فاستبدل ابللفظ لفظا آخر وهو احلمل على املراد حصول التوهم املنايف للقصد يف كتاب هللا العزي

  (2)."املعىن
داللة اللغوية للفظ وترى الباحثة أنه المانع من التعبري عن وقوع التوهم بلفظ الغلط، ألنه ال

الغلط ال تعين ابلضرورة عدم الصحة، بل وجود الشبه الذي أدى اىل اخللط بني شيئني، وذلك يف حال 
املتأمل يف استعمال لفظ "الغلط" يف املتكلم للداللة على ذلك املعىن، فكان التوهم غري مقصود من 

، فقد ذكر أبو هالل العسكري أقرب إىل التوّهمنفسه جيد أنه أدق من اخلطأ يف الداللة اليت جيعلها 
الغلط هو وضع الشيء يف غري موضعه وجيوز أن يكون صواابً يف نفسه، وأشار إىل أن مفرقا بني املعنيني 

وهبذا يتبني رجحان الرأي ،   )3(طأ اليكون صواابً على وجه، وليس الغلط ما يكون الصواب خالفهواخل
 ّهم.القائل أبن مراد سيبويه التو 

وقد تداخل  مما جيدر اإلشارة إليه كذلك العطف على املوضع والتباسه ابلعطف على التوهم،و 
والفرق بني العطف على املوضع  راعي املعىن،العطف على التوهم ابملوضع الشرتاكهما يف أن كل منهما ي

والعطف على التوّهم يكمن يف عّدة أوجٍه، منها أّن العطف على التوهم ليس فيه تكرار للعامل، 
واملعطوف عليه لفظ مقّدر بعامل متوهم، خبالف العطف على املوضع الذي يكون فيه املعطوف عليه 

عطف على اللفظ فإّن العطف على التَّوهم ضع نقيضاً للهو األصل املفرتض، وإذا كان العطف على املو 
وجه من وجوه العطف على اللفظ بعد تقدير العامل املتَّوهم، فيكون املعطوف موافقاً يف حركته للمعطوف 

  .عليه بعد تقدير العامل، وخمالفاً له يف اللفظ الظّاهر

                                                           

 88-87 /1 د.ط، ظاهرة احلمل على التوهم،قاسم حممد صاحل،  (1)
 1/6، د.ط، التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  (2)
 1/55، د.ط، اللغويةالفروق ل العسكري، أبو هالانظر ( 3)
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وضع موجود دون مؤثّره، والعامل بقوله: "العامل يف العطف على امل (1)وفرَّق بينهما أبو حيّان
يف العطف على التَّوهم مفقود وأثره موجود"؛ أي أّن العامل يف العطـف على املوضع موجود، إاّل أّن 

 موجود.أثره يف املعطوف عليه غري موجود، والعامل يف العطف على التَّوهم مفقود وأثره يف املعطوف 

(2)  
املصطلح ال يعين إنكار  لتوهم والغلط، والغموض الذي قد يظهرهإذا فهذا التداخل احلاصل بني مفهوم ا

املعاين من خالل أتويل سلوب اعتمده علماء العربية يف الوصول إىل أهذه الظاهرة يف اللغة، بل هو 
 كما استنتج بعضهم.  الكالم خالفاً ملا هو ظاهر، ونستنتج من ذلك أن التوهم ليس املراد منه اخلطأ

  

                                                           

( ترمجته: هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن َحيَّان الغرانطي األندلسي اجلياين، من كبار العلماء ابلعربية والتفسري 1)
يها، بعد أن كف ولد يف إحدى جهات غرانطة، ورحل إىل مالقة، وتنقل إىل أن أقام ابلقاهرة، وتويف ف ،واحلديث والرتاجم واللغات

من كتبه )البحر احمليط( يف تفسري القرآن و )النهر( اختصر به البحر احمليط، و )جماين  ،واشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليه بصره
، دار العلم للماليني، ط األعالميف تراجم رجال عصره. )انظر الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،  (العصر

 (7/172م، 2002، 15
 4/272د.ط، ، البحر احمليطأبو حيّان،  (2)
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 يرد فيها احلمل على التوهماملواضع اليت  املبحث الثالث:
إحصاء املواضع اليت يرد فيها مسألة التوهم، ولكنهم اكتفوا  علىمل يقف أوائل النحويني من القدماء 

مكن بعض القدماء وكثري من احملدثني تعليقاً، وذلك ملا وقفوا عليه شرحا و  بعرض األمثلة والشواهد
 .من إحصاءها سوهر الذين د

ه مالقدماء ابلذكر هو العطف على التوهم كما أشار املبحث السابق، وقس إليهما تعرض  أبرزلعل 
هذا و أن تقسيمات أولئك مل تكن متشاهبة،  أخرى، كمانواع أ إىلسنأيت بذكرهم من احملدثني آخرون 

 احملدثني.احثة عند املقارنة بني القدماء و الب عرضهما ست
سيمات، وهو القاصر على نوعه من حيث ذه التقأبقدم هولكي يوىف املوضوع حقه نبدأ 

منصوب و جمزوم، ولكنه مرفوع و السيوطي، الذي قسمها إىل جمرور و ذلك  أشار إىلاإلعراب، فقد ِ 
ْعَراب  َوَوقع اْلَعطفنوع منه وهو ما كان يف ابب العطف. يقول" علىاقتصر  على التـََّوهُّم يف أَنـَْواع اإْلِ

ِئما َواَل قَاعد اِبجْلَرِّ على توهم د خ ول اْلَباء يف اخلَْرَب )َوَشرطه( َأي اجْلََواز )ِصَحة زيد قَالَْيَس حَنْو يف اجْلَّر 
 . (1)"د خ ول اْلَعاِمل املتوهم( )و( َشرط )حسنه كثرته(

( َوالّنصب أَنه قَاَل )همالرَّْفع حكى ِسيبَـَوْيٍه ِإهنَّ م َأمْجَع وَن ذاهبون َوإنَّك َوزيد ذاهبان على توهم و "
 َوَقوله: (3)چىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئچيف قـَْوله تـََعاىَل: (2)خَمَْشرِيّ َله الزَّ قَا

ۉ  ۉ   چ  اخْلَِليل وسيبويه يف قـَْوله:على معىن َأن تدهن واجلزم قَالَ  (4)چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  چ 

                                                           

.1/231، د.ط، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع السيوطي، ( 1)
( ترمجته: هو حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم الزخمشري جار هللا: كان إماما يف التفسري والنحو واللغة واألدب، واسع العلم 2)

معتزيّل املذهب متجاهرا بذلك، وأليب القاسم من التصانيف: الكشاف يف تفسري القرآن. الفائق لوم شىت، كبري الفضل متفننا يف ع
عراب )يف غريب اعراب القرآن( وغريها، ويف اللغة له األمنوذج يف النحو. املفّصل يف يف غريب احلديث. نكت االعراب يف غريب اإل

، معجم األدابءايقوت احلموي،  انظر) يف النحو. أساس البالغة يف اللغة. ة. األمايلالنحو، املفرد واملؤلف فيه أيضا. صميم العربي
 ( 21/172، د.ط، اتريخ بغداد وذيولهوانظر أبو بكر البغدادي،  2687 /6
 .71هود: (3)
 .9لقلم:ا (4)
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يه َمْدخ ول اْلَفاء جِبََواب معىن َتْشبِ جزما على  (2)چڳ  ڱ  ڱ چ  والفارسي يف قـَْوله: (1)چې  ې 
  (3)."الشَّْرط َومن املوصولة ابلشرطية َوِإذا َوقع َذِلك يف اْلق ْرآن عرب َعنه  ابْلَعْطف على اْلَمْعىن اَل التـََّوهُّم أداب

أهنا ال تقتصر على ابب ن ظاهرة التوهم تقع يف حاالت إعرابية خمتلفة، كما وبذلك يتضح لنا أب
هذا البحث سنعرض املواضع اليت يدخل فيها التوهم دون اقتصار على ابب العطف كما ويف  ف،العط

 هو احلال عند القدماء.
وحددوا األمثلة اليت جاءت يف األثر  قاسم الصاحلاحلموز و املعاصرون أمثال  تتبع النحاةولقد 

 وأدرج حتتهاأربع حاالت حالة، ومنهم من عدها  ةتسع عشر بشكل خمتلف، فمنهم من ذكره يف  مسائله
 مسائل.

، لتوضيح هذه الظاهرة اليت عدها العلماء إمجاالاملختلفة ويف هذه الدراسة سنقدم أوال املواضع 
 مها:، مث نقسمها بشكل أساسي إىل قسمني وتصنيفاهتم املختلفة

 حنويالتوهم بوجود عامل  –1
 التوهم ابملعىن -2

 مثلة عليها:أب التفصيل ملزيد منيء التوهم يكثر فيها جمأساسية  مواضعونبدأ بعرض 
 األول: العطف على التوهم

عطف قائم على التخّيل أو الظن يبيح  للمتكلم اخلروج ابلكالم  هوف:"أما تعريف العطف على التوهم
اً لوجود عامل م َتوهَّميف إعرابه على غري وجهه الذي يقتضيه  ويكون اللفظ املعطوف خمالفاً  ،الكالم تومهُّ

بّية، لتوهم دخول عامل على املعطوف عليه يقتضي العالمة اإلعرابّية للمعطوف عليه يف احلركة اإلعرا
، ويقع هذا النوع من العطف يف اجملرور واجملزوم، ويف املرفوع امساً، ويف املنصوب امساً أو فعالً ، للمعطوف

 (4)."ويف املرّكبات

                                                           

 .10 :نافقونامل (1)
 .90 :يوسف (2)
 .1/231، د.ط، مرجع سابق السيوطي،( 3)
 13/333 د.ط، ،صالة القاعدة وغلو النحاةأالعطف على التوهم بني راء، سيف الدين الفق (4)
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ذكره ابن هشام يف ابب خروج إذ عن لته ما ومن أمثوهو أكثر ما يرد يف التوهم من شواهد، 
عطف على :"اِبجْلَْزِم َفقيل (1)چٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  الشرطية، ما جاء يف قوله تعاىل:

َوي سمى اْلَعطف على اْلَمْعىن َويـ َقال َله  يف غري اْلق ْرآن َما قبله على تـَْقِدير ِإْسَقاط اْلَفاء َوجزم أصدق 
 (2)."َوهُّماْلَعطف على التـَّ 

أييت العطف على املعىن يف أنواع اإلعراب األربعة أي النصب واخلفض والرفع واجلزم، وأكثر ما يكون "و
د فاء السببية يف حاليت النصب واجلر، أما النصب فألن أغلب ما عطف على التوهم منه يكون بع

يكون عطفا على  لب ما وقع منهالواقعة جوااب للنهي أو االستفهام وما يف حكمهما، وأما اجلر فإن أغ
 (3) ".توهم الباء اجلارة املزيدة يف خربي ليس وما العاملة عملها

ومن اْلَعطف على التـََّوهُّم حَنْو لَْيَس زيد قَائِما َواَل قَاعد ابخلفض على توهم د خ ول اْلَباء يف "
حسنه َكثْـرَة د خ وله ه َناَك َوهِلََذا حسن َقول  اخلَْرَب َوشرط َجَوازه ِصَحة د خ ول َذِلك اْلَعاِمل املتوهم َوشرط

 (4) ز َهرْي 
 (5)"مضى ... َواَل َسابق َشْيئا ِإذا َكاَن جائيابدا يل َأيّنِ لست مدرك َما 

 ومنه أيضا قول أيب نواس:"
 وال هلارون إمام اهلدى ... عند احتفال اجمللس احلاشد

 (6) دواحابلأنت على ما بك من قدرة ... فلست مثل الفضل 
أي لست واجداً مثل الفضل يف العامل كله، ودخلت الفاء يف خرب املبتدأ ملا فيه خربه من رائحة 
الشرط، أى: وإن كنت قادراً، ودخلت الباء يف خرب ليس لتوكيد النفي، واستدل على ذلك بقوله: ليس 

 (7) ".ظاهر النظمبادر منه مستنكراً على هللا مجعه خصال العامل كلها يف رجل واحد كالفضل، هذا ما يت
                                                           

  10املنافقون: (1)
 6،1/553، طمعين اللبيب يف كتب األعاريبابن هشام،  (2)
 8/20، د.ط ،العطف على املعىن أو على التوهممنايطة،  (3)
 1/619، 6، طمغين اللبيب يف كتب األعاريب( ابن هشام، 4)
 13، ص:سبق خترجيه (5)
، د.ط ،أخبار أيب نواسوأبوهفان،  1/232 د.ط، ،حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء الراغب األصفهاين، :( انظر6)
1/28 
 2/642 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 7)
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ڱ  ڱ  ں  چ  وإمنا دخلت يف خرب "أن" يف:" لى التوهم زايدة الباء يف خرب إن،من العطف عو "

 "َأَوملَْ يـََرْوا َأنَّ اَّللََّ "ملا كان:  ، (1)"چ ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ
وجه االستشهاد: زايدة الباء يف خرب ، رٍ ... ِبَقادِ اَّللََّ....َأنَّ "موطن الشاهد: يف معىن "أو ليس هللا".

ألن ؛ "أنَّ" يف اآلية الكرمية ليس على الندرة؛ ألن القرآن الكرمي منزه عن وقوع الندرة فيه، وإمنا زيدت 
قد جير ، و وات" ومعلوم أن زايدة الباء يف خرب "ليس" كثريةااملعىن: "أو ليس هللا الذي خلق السم

ع سقوطها. تقول: ليس اجملاهد مبتأخر، وقاعد عن الفتك ابألعداء،  الصاحل للباء ماملعطوف على اخلرب
ويسمى هذا عند النحويني ابلعطف على التوهم، أي أن املتكلم توهم وجود الباء الزائدة، فعطف ابجلر. 

ز كذلك النصب وجيو  ،ويندر هذا يف غري خرب "ليس" و"ما"، وينبغي أن يقتصر ذلك على السماع
 (2)."ف عليها على حمل املعطو عطف

ومن العطف على التوهم اجلزم على معىن َتْشِبيه َمْدخ ول اْلَفاء جِبََواب الشَّْرط َومن املوصولة "
، على معىن َأن تدهن واجلزم قَاَل اخْلَِليل وسيبويه يف (3)چۇ  ۇ         ۆ  ۆچ  قال تعاىل:"، ابلشرطية

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ ي يف قـَْوله:الفارسو ذكر ، (4)چۉ  ۉ  ې  ې  چ قـَْوله:

جزما على معىن َتْشِبيه َمْدخ ول اْلَفاء جِبََواب الشَّْرط َومن املوصولة ابلشرطية  ،(5)چڻ  ڻ     ڻ
 (6)."َوِإذا َوقع َذِلك يف اْلق ْرآن عرب َعنه  ابْلَعْطف على اْلَمْعىن اَل التـََّوهُّم أداب

ۉ  ې  چ  قوله تعاىل:قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب جاء منصوابً،" لعطف على التوهم ماومن ا"

بنصب يضاعف وقرأ الباقون برفعه، ووجّهت  ،(7)چ وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
القراءة بنصب املضارع "يضاعف" أبن مضمرة بعد الفاء، و"أن" وما دخلت عليه يف أتويل مصدر 

قبيل العطف على املعىن، واملعىن كما قدره  و من، فه"معطوف على مصدر متصيد من الفعل "يقرض
اْسم للمصدر قـَْوله فيضاعفه َله  من رَفعه عطفه على َما يف " قرضا"مكِّي بن أيب طالب، يقول:" قـَْوله 

                                                           

 33األحقاف:  (1)
 1/289، د.ط، مالكأوضح املسالك إىل ألفية ابن ابن هشام،  (2)
 9م:القل (3)
 10املنافقون: (4)
 90( يوسف:5)
 3/231 ،ط.د ،اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع السيوطي، (6)
  254( البقرة:7)
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َلة َوه َو يْقرض َوجيوز رَفعه على اْلقطع ممَّا قبله َومن َنصبه محله على اْلَعطف اِبْلَفاِء على اْلَمْعىن ن  دو الصِّ
لَّْفظ فنصبه َووجه َنصبه لَه  أَنه محله على اْلَمْعىن وأضمر بعد اْلَفاء َأن لَيك ون َمَع اْلِفْعل مصدرا فتعطف ال

مصدرا على مصدر فَـَلمَّا أضمرت َأن نصبت اْلِفْعل َومعىن محله َله  على اْلَمْعىن َأن معىن من َذا الَِّذي 
ْضَعاف فـََلمَّا َكاَن معىن صدر اْلَكاَلم اْلمصدر جعل الثَّاين  أَ تبعه  يْقرض هللا قرضا من يكن ِمْنه  قرض ي

اْلَمْعط وف اِبْلَفاِء مصدرا ليعطف مصدرا على مصدر فَاْحَتاَج ِإىَل ِإْضَمار َأن لَتكون َمَع اْلِفْعل مصدرا 
ْتِيب على َأْصلَها يف اَبب اْلَعطف َواَل حيس َعل فيضاعفه يف ِقرَاَءة ن جتْ ن أَ فنصب اْلِفْعل فالفاء عاطفة للرتَّ

َا ااِلْسِتْفَهام فَاعل اْلَقْرض َأال ترى  ،من نصب َجَوااب لالستفهام اِبْلَفاءِ  أِلَن اْلَقْرض غري مستفهم َعنه  ِإمنَّ
 أَنَّك َلو قلت أَزِيد يقرضين فأشكره مل جيز النصب على َجَواب ااِلْسِتْفَهام َوَجاز على احْلمل على اْلَمْعىن

َا أِلَ ؛ قع على زيد َلو قلت أيقرضين زيد فاشكره َجاَز النصب على و ن ااِلْسِتْفَهام مل يَقع على اْلَقْرض ِإمنَّ
َأن النصب يف اآْليَة على َجَواب ااِلْسِتْفَهام  :َوقيل،أِلَن ااِلْسِتْفَهام َعن اْلَقْرض َوقع ؛َجَواب ااِلْسِتْفَهام 

ض هللا َومن َذا الَِّذي يْقرض هللا َسَواء يف اْلَمْعىن َواأْلول َعَلْيِه أهل يْقر من  أِلَن؛حَمْم ول على اْلَمْعىن 
 (1)."التَّْحِقيق َوالنَّظَر َواْلِقَياس

فقرأ غري الكسائي ،(2):"وكتبنا عليهم فيها أن النفس ابلّنفس"اختلف القراء يف قراءة قوله"و 
 ويف ختريج هذا الوجه من ،عهارأ الكسائي برفوالسَن اخل، وق، فنواأل... بنصب املعاطيف "والعنيَ 

بعدها ابلرفع على معىن  " وماعنيعطف قوله: "وال منها: ي:القراءات وجوه نقلت عن أيب عليٍّ الفارس
كتبنا" معىن "قلنا" فيصري معىن اجلملة بعده " الفعل ضمني حبيث، النـَّْفَس اِبلنـَّْفسِ  أنّ  :تعاىل–قوله 

 (3) ابلرفع.يعطف عليها  أن صحرفع، فيابتدائية يف حمل 
املتعدي  التضمني وهو إشراب لفظ معىن لفظ آخر فيعطى حكمه، كتضمني الفعل وقد يوظف"

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  تعاىل: حبرف اجلر معىن فعل يتعدى بنفسه فيأخذ حكمه كقوله

الذي  "ووانت"الذي يتعدى يف األصل حبرف اجلر "على"معىن ، حيث تضمن الفعل )تعزموا( (4)چک

                                                           

 1/134، د.ط، مشكل إعراب القرآن( القريواين، 1)
  45( املائدة:2)
 8/23 د.ط، ،العطف على املعىن أو على التوهممنايطة،  (3)
 235البقرة:( 4)
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العطف على املعىن،  قد يوظف التضمني لصحة جميء، و بنفسه فأعطى حكمه من حيث التعدي يتعدى
      اًل:ففي قول جرير مث

 (1)أو مثَل أسرة منظور بن سيَّار    جئين مبثل بين بدر لقومهم 
ورا، لذلك جلاء جمر األوىل  "مثل" ، فلو كان معطوفا على"أو"منصواب بعد أداة العطف  "مثلَ "جند قوله 

أول البيت معىن هات فعطفوا عليه نظريه املقدر ونصبوا به  يف "جئين"على توهم تضمني الفعل  خرّج
 .املعىن أو هات مثل فصار "مثَل" الثانية،

 :الرياعيقول األحوص  ،ومن العطف على املعىن من دون تضمني
 (2) اغراهبوال انعٍب إال ببني     عشرية نيليسوا مصلح مشائيمَ 

 فخرّجاملنصوب على أنه خرب ليس، " ورد لفظ "انعٍب" جمرورا وهو معطوف على لفظ "مصلحني
يف خرب ليس، فعطف عليه "انعب" ابجلر، وإمنا تومهوا ذلك  "على توهم دخول حرف اجلر الزائد "ب

  (3) ."يف خرب ليس لكثرة دخول الباء

 :على االستثناء التابع بعد "غري"نصب الثاين: 
وز يف اتبع املستثىن هبا مراعاة اللفظ ومراعاة املعىن، تقول قام القوم غري زيد وعمرو وعمرًا، فاجلر جي"

ألن معىن غري زيد إال زيًدا وتقول ما قام أحد غري زيد وعمرو ابجلر ؛ على اللفظ والنصب على املعىن 
وذهب الشلوبني إىل  ،ى احملللعوظاهر كالم سيبويه أنه من العطف  ؛ألنه على معىن إال زيد؛ وابلرفع 

 (4)".أنه من ابب التوهم 
" لكن إذا جاء بعده إليهاألمساء" جمرور دائًما؛ ألنه "مضاف  من املستثىن "بغري وأخواهتا إن"

 اتبع له جاز يف التابع أمران:
 .وحسنٍ  حنو: قدمت املنح للفائزين غري حممودٍ  ،أحدمها: اجلر مراعاة للفظ املستثىن اجملرور

 نيهما: ضبطه مبثل ضبط املستثىن "إبال"، لو حذفت "غري" وحل حملها: "إال". وذلك أبن ًث
نتخيل حذف كلمة: "غري" ووقوع "إال" موقعها، وضبط املستثىن بغري على حسب ما تقتضيه احلالة 

                                                           

 1/25هـ(، 1381، د.ط، )د.م: مطبعة املدين،مجهرة نسب قريش و أخبارها بن بكار، ( انظر املكي، الزبري1)
 1/305، 3، طالكامل يف اللغة واألدب، واملربد، 1/58 د.ط، ،درر الغواص يف أوهام اخلواص البصري، (2)
 8/19 د.ط، ،العطف على املعىن أو على التوهممنايطة،  (3)
  1،2/234، طاألمشوين أللفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح الصبان،  (4)
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ق: اجلديدة بسبب جميء "إال"، يف مكان "غري"، مث نضبط اتبعه مبثل حركته اجلديدة، يف املثال الساب
ستثىن منصواًب مع "قدمت املنح للفائزين غري حممود" يصري: قدمت املنح للفائزين إال حمموًدا، فصار امل

"إال" بعد أن كان جمرورًا مع األداة: "غري"، فيصح يف اتبعه أن يكون منصواًب مع كلمة "غري" أيًضا، 
ها يف الكالم منصوب؛ فنقول: على ختيل "إال" املقدرة وامللحوظة، وأن املستثىن هبا على فرض وجود

ًنا؛ ابفرتاض أن كلمة: "حممود" جمرورة أو: غري حممود وحس،قدمت املنح للفائزين غري حممود، وحسن 
يف ظاهرها؛ ألهنا مستثىن لألداة "غري"، ومنصوبة يف التقدير والتوهم؛ ألهنا مستثىن لألداة: "إال" 

 (1)."املقدرة
 :ة مجع التصحيحمعاملة مجع التكسري معاملالثالث: 

َوقد يـ َقال "،  (2) چٿ  ٹ  ٹ   ٹچ  :مثال ذلك كلمة "شياطون" يف قراءة احلسن لقوله تعاىل
ْعَراب  ْعرَاب ابحلركات ِإىَل اإْلِ شياطون َتْشِبيها لزايديت التكسري ِفيِه بزايديت اجْلمع السَّامل فَنقل من اإْلِ

هبمز ِبيه اْلبعيد الَِّذي يَقع حَنوه ِمنـْه م على ِجَهة التـََّوهُّم َوه َو َشبيه ابحلروف قَاَل أَب و َحيَّان َوه َو من التَّشْ 
     (3)."معائش ومصائب

هذا مما يعرض مثله الفصيح، لتداخل اجلمعني عليه، وتشاهبهما عنده، وحنو "قال أبو الفتح: 
ْسالن وأَْمِسَلة. وَمِعنٌي، وأقوى منه قوهلم: َمِسيل، فيمن أخذه من السيل، وعليه املعىن. مث قالوا فيه: م  

 (4)."لت م ْعَنان ه  املعىن فيه أن يكون من العيون، مث قالوا: سا
تعد من أبرز ما وردت فيه األمثلة يف احلمل على التوهم  مما مل يذكر السابق ذكرها إن املواضع 

ول و مردود، فمن النحاة له أتويال أقرب منه، وال تقتصر عليها فحسب، وإمنا هي كثرية بني مقب
تسع عشرة من عّد للتوهم املعاصرين أمثال الدكتور احلموز يف كتابه "التأويل النحوي يف القرآن الكرمي" 

، مع ذكر أقوال القدماء من النحويني أو املفسرين ن غري ابب العطف، نذكرها مع املثال القرآينمسألة م
 وهي كما يلي: حوهلا،

                                                           

 2/347، 15، ط النحو الوايفعباس حسن،  (1)
 (2/133) انظر ابن جين، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، سورة الشعراء  210الشعراء: (2)
 1/276،ط.د ،اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع السيوطي،انظر  (3)
 2/133، ، د.طتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهااحمل ( ابن جين،4)
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ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  چ  له قراءة ابن السميفع الشاذة:توهم اسم موصول مكان آخر، مثا -1

املفسرون،" قال أبو جعفر: فإن قال ، والتوهم يف هذا املوضع خمالف ملا عليه اجلمهور ومل يقله (1)چٻ
لنا قائل: وكيف قيل )َمثـَل ه ْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد اَنرًا( ، وقد علمَت أن"اهلاء وامليم" من قوله"مثلهم" 

و"الذي" داللة على واحد من الذكور؟ فكيف جَعل  -من الرجال أو الرجال والنساء  -ة مِجَاٍع كناي
ماعة؟ وهال قيل: مثلهم كمثل الذين استوقدوا انرًا؟ وإن جاز عندك أن متثَل اخلرب عن واحد َمثال جل

هم وأجسامهم، أن اجلماعَة ابلواحد، فتجيز لقائل رأى مجاعة من الرجال فأعجبْته ص َورهم ومتام  خلق
ه مجاعًة يقول: كأّن هؤالء، أو كأّن أجساَم هؤالء، خنلٌة؟ قيل: أما يف املوضع الذي مثَّل ربُّنا جل ثناؤ 

من املنافقني، ابلواحد الذي جعله ألفعاهلم مثال فجائز حسٌن، ويف نظائره كما قال جل ثناؤه يف نظري 
 .(3)ذي ي غشى عليه من املوت"رَان عنْيِ ال، يعين َكَدوَ ( 2)چ ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ذلك:

، )4(چۋ ۈ   ٴۇ  ۋ  چ  توهم فعل مكان آخر، مثاله قراءة طلحة بن سليمان الشاذة: -2
بضم الكافني. "قال ابن جماهد: وهذا مردود يف العربية.قال أبو الفتح: هو لعمري ضعيف يف العربية، 

وقيل: إن الرفع على توهم كون (  "5)جاء عنهم". واببه الشعر والضرورة، إال أنه ليس مبردود؛ ألنه قد
ألن األداة ملا مل يظهر أثرها يف القريب مل ؛ الشرط ماضيا فإنه حينئذ ال جيب ظهور اجلزم يف اجلواب 

 -إن -جيب ظهوره يف البعيد وما قيل عليه من أن كون الشرط ماضيا واجلزاء مضارعا إمنا حيسن يف كلمة
إال على حكاية املاضي وقصد  -أينما كنتم يدرككم املوت -ناالستقبال فال حيسلقلبها املاضي إىل معىن 
 (6)االستحضار فيه نظر"

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   چ تعاىل:توهم وضع حرف مكان آخر، مثاله قوله  -3

أو      منع أبو علي الفصل بني العاطف واملعطوف بظرف أو جار ("7)چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  

                                                           

  17( البقرة:1)
  19األحزاب:سورة ( 2)
 1/318 د.ط، ،جامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 3)
  78النساء: سورة (4)
  1/193، ، د.طالقراءات واإليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ ( ابن جين، 5)
 3/85ـ،1، طوح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاينر األلوسي،  (6)
 58النساء: سورة (7)
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ها من الضرورات، وليس األمر كما زعم، بل الفصل بني العاطف واملعطوف ابلظرف واجلار ر، وجعلجمرو 
والقول ابلتوهم غري  (1)واجملرور جائز يف االختيار إن مل يكن املعطوف فعال وال امسا جمرورا كما يف اآلية"

 هذا املوضع. شائع يف
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ :توهم صرف املضارع الذي بلفظ اخلرب عن اآلمر، مثاله -4

إن مجهور البصريني ال جييز إعمال اسم الفاعل يف املفعول به إذا كان مبعىن  (2)چھ  ھ  ھ
 املاضي.

على تقدير الم إهنا ح ذفت "ومن ذلك هذه اآلية الكرمية فقد رأى املضارع فيها حمذوف النون، فقال: 
املضارع بشرط تقدم "قل" عليه كما يف األمر، واختذ من ذلك قاعدة عامة، هي حذف الم األمر من 

 .(3)أن الفعل املضارع جمزوم يف جواب األمر"اآلية، بينما كان البصريون يرون 
 ،)4(چ ائې  ې   ې  ې  ى  ىچ  التوهم يف امسني على أهنما شيء واحد، مثاله: -5
ثل هذه والضمري يف: يتسنه مفرد، فيحتمل أن يكون عائدا على الشراب خاصة، ويكون قد حذف م"

الشراب أفرد ضمريمها لكوهنما اجلملة احلالية من الطعام لداللة ما بعده عليه، وحيتمل أن يكون الطعام و 
 (5)إىل غذائك مل يتسنه"متالزمني، فعومال معاملة املفرد، أو لكوهنما يف معىن الغذاء، فكأنه قيل: وانظر 

ىئ  يئ  جب   حب  خب    مئ چ مثاله:الضمري،  إليهتوهم اسم من معىن الكالم ليعود  -6

"وقوله: )مبا فتح هللا( متعلق ابلتحديث قبله، وما موصولة مبعىن الذي والعائد  (6)چ  حتمب  ىب  يب  جت
وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة أو مصدرية، أي: شيء فتحه، فالعائد  ، حمذوف أي: فتحه هللا

له بعد من حيث إن الضمري يف قو  ويف جعلها مصدرية إشكال ،حمذوف أيضا، أو بفتح هللا عليكم
هذا هو الظاهر، وما املصدرية حرف ال يعود عليها ضمري على « ما»)ليحآجوكم به( عائد على ذلك: 

املشهور خالفا لألخفش وأيب بكر بن السراج، إال أن يتكلف فيقال: الضمري يعود على املصدر املفهوم 

                                                           

 1،3/1239، جامعة أم القرى، طشرح الكافية الشافية ( ابن مالك،1)
 31إبراهيم: سورة(2)
 1/230، د.ط، املدارس النحويةضيف،  (3)
 259البقرة:سورة  (4)
  2/653، مرجع سابق( أبو حيان، 5)
 76 البقرة:سورة  (6)
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ح الذي وكم ابلتحديث الذي حدثتموه، أو ابلفتمن قوله: }أحتدثوهنم{ أو من قوله فتح، أي: ليحاج
من قوله: }مبا فتح هللا{ وقد تقدم « ما»الضمري يعود على « به»فتحه هللا عليكم. وبذلك فإن قوله: 

و « أحتدثوهنم»أنه يضعف القول بكوهنا مصدرية، وأنه جيوز أن يعود على أحد املصدرين املفهومني من 
 .(1)«"فتح»
كيف جاز:   :فإن قيل"، (2)چڃ  چ  چ   چ     چچ مثاله:مثبت، توهم النفي يف كالم  -7

فلم  :يفيد النفي كأنه قيل (أىب)فأىب أكثر الناس إال كفورا وال جيوز أن يقال ضربت إال زيدا، قلنا لفظ 
 (3)يرضوا إال كفورا."

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ : توهم سبك مصدر من غري حرف مصدري، مثاله -8

جهة املعىن ابعبدوا، أي اعبدوه على "وهذه اجلملة على قول متعلقة من ، (4)چڻ  ۀ  ۀ  ہ 
 .(5)"رجاءكم التقوى، أو متعلقني ابلتقوى

قوله تعاىل: "، (6)چ ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ: توهم إقامة شبه مجلة مقام مصدر مؤول، مثاله -9
أخبارا ان حمذوفان تقديرمها: )قد نبأان هللا( : هذا الفعل قد يتعدى إىل ثالثة، أوهلا )ان( واالثنان اآلخر 

تنبيه على احملذوف، وليست )من( زائدة؛ إذ لو كانت زائدة،  (:و )من أخباركم ،من أخباركم مثبتة
لكانت مفعوال ًثنيا، واملفعول الثالث حمذوف، وهو خطأ؛ ألن املفعول الثاين إذا ذكر يف هذا الباب لزم 

 .(7)ذكر الثالث. وقيل: )من( مبعىن عن"

                                                           

 1/442، د.ط، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون( السمني احلليب، 1)
 89اإلسراء:  (2)
 21/407هـ، 1420، 3، دار اإلحياء العريب، بريوت، طالتفسري الكبريالرازي،  (3)
 21البقرة:  (4)
 1/189، د.ط، مرجع سابق( السمني احلليب، 5)

 94التوبة:   (6)
 2/655، ، د.طإعراب القرآن التبيان يفالعكربي،  (7)
 



30 
 

 (1)چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ چ  قراءة ابن عباس الشاذة: مثالهحملذوف موجودا، حلرف اتوهم ا -10

ألنه نقص ؛ حيث قرأ ابن عباس من أسور بفتح الراء من غري ألف وال هاء، وكان قياسه أن يصرفه "
 .(2)بناؤه فصار كجندل لكنه قدر احملذوف موجودا فمنعه الصرف"

ں    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱچ  السلمي:أخري، حنو قراءة  توهم احلرف قبل األخري يف الكلمة أنه -11

قال القرطيب:") أمل تر( جبزم ،  (4)وذلك بسكون الراء، على توهم أن الراء آخر الكلمة" (3)چں  ڻ 
، وهذا النوع الذي عده احلموز (5) ألن األصل أمل ترء"؛ الراء، وحذفت اهلمزة حذفا من غري إلقاء حركة 

 هو من التوهم الصريف.
ىل اسم آخر ابق على حفظه، على قراءة بعض السلف من إتوهم سبك مصدر مؤول مضاف  -12

: (7)" أجاز الفراء ، جبر الذكر.(6)چڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   چ  غري السبعة:
 ."(8) اجلر يف )الذََّكِر َواأْل نـَْثى( على البدل من )ما(

، من ذلك قراءة عكرمة:"فمن يعمل مثقال ذرة العكسصول أو توهم اسم الشرط على أنه مو  -13
على توهم أن من موصولة، أو على تقدير اجلزم حبذف احلركة املقدرة  "يراه""قرأ عكرمة ،  (9)خريا يراه"
 .(10)يف الفعل"

                                                           

 31( الكهف: 1)
  7/497، د.ط، البحر احمليط( أبو حيان، 2)
 243 ( البقرة:3)
 5/109، د.ط، املوسوعة القرآنيةاألبياري،  (4)
 3/230، 2، طتفسري القرطيب ( القرطيب،5)
 1( الليل:6)
وحيكى  ،عن أيب احلسن علي بن محزة الكسائي، كان إماماً ثقة( ترمجته: هو أبو زكراي حيىي بن زايد الفراء، من أهل الكوفة، وأخذ 7)

ألهنا  عن أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، أنه قال: لوال الفراء ملا كانت اللغة؛ ألنه خلصها وضبطها، ولوال الفراء لسقطت العربية؛
والكوفة من علماء العربية إالّ الكسائي والفراء  كانت تنازع ويدعيها كل من أراد، وقال أبو بكر بن األنباري: لو مل يكن ألهل بغداد

. 1/83، طبقات األدابءيف  األنباري، وكان يقال: الفراء أمري املؤمنني يف النحو) انظر ،لكان هلم هبما االفتخار على مجيع الناس
 (2/159، اتريخ بغداد وذيولهأبو بكر البغدادي،  وانظر

 1/527م، 1995، 1مكتبة امللك فهد، ط ،إعراب القرآن لألصبهايناألصبهاين،  (8)
 7( الزلزلة:9)
 5/585، 1، دار ابن كثري، دمشق، طفتح القدير( الشوكاين، 10)
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ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ توهم معىن الشرط من اجلملة االستفهامية، حنو قوله تعاىل: -14

ب االستفهام الذي ضمن معىن الشرط، كقولك: أيقصدان زيد؟ فلن جنيب ملة جواهذه اجل (1)چک  
وقد تقدم اخلالف يف جواب هذه األشياء، هل ذلك بطريق التضمني أي يضمن االستفهام  ،من بران

ذوفا بعدها؟ ولذلك قال والتمين واألمر والنهي إىل سائر ابقيها معىن الشرط؟ أم يكون الشرط حم
نده عهدا فلن خيلف هللا عهده، كأنه اختار خيلف متعلق مبحذوف تقديره: إن اختذمت عالزخمشري: فلن 

وقال ابن عطية:فلن خيلف هللا عهده، اعرتاض يف  ،القول الثاين من أن الشرط مقدر بعد هذه األشياء
 .(2)أثناء الكالم"

ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ    چ ك قوله تعاىلتوهم الشرط من مضمون الكالم، من ذل -15

چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڃ  چ  چ  چ 

 هللا دعوا هبم أحيط أهنم ظنوا ملا: تقديره الشرط معىن من املعىن عليه اشتمل ما جواب على أهنا" (.3)
 . (4)عند أيب حّيان" شيء منه يتحصل ال كالم  وهو انتهى،

   ،  (5)چچڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  نه قراءة األعمش:توهم املصدر من الفعل، وم -16

وقراءة عبد هللا واألعمش: "ي رِيد  ليـ نـَْقَض" إن شئت قلت: إن الالم زائدٌة، واحتججت يقول ابن جين:"
تقديره: إرادته لكذا، كقولك: قيامه لكذا، فيه بقراءة النيب "صلى هللا عليه وسلم"، وإن شئت قلَت: 

 .(6)"ع الفعل موضع مصدرهوجلوسه لكذا، مث وض
وأيّب من ذلك قراءة طلحة بن مصرف  توهم خلو اسم التفضيل من معىن التفضيل، -17

  .(7) األحسنأن "حسىن"مؤنث  "، على:"وقولوا للناس حسىنالشاذة

                                                           

 80البقرة :  (1)
 1/449، د.ط، البحر احمليط( أبو حيان، 2)
 22يونس:( 3)
 6/34، د.ط، مرجع سابق( أبو حيان، 4)

 2/31، ذ القراءاتاحملتسب يف تبيني شوا، انظر ابن جين، 77( الكهف:5)
2/32ابن جين، مرجع سابق،  ( 6)

  2/1187، مرجع سابقانظر، احلموز،  ( 7)
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يظهر احلمل  (1)چجس    حس  خس    مس  چ : تعاىلله توهم معىن غري املعىن الظاهر من اللفظة، حنو قو  -18
يكون من متعدد مقدر، معرب إبعراب املستثىن، مستغرقا يف  أن املستثىن املفرغ جيب أنعلى التوهم يف 

وقيل املستثىن ظن أمر الساعة واملستثىن منه مطلق الظن كأنه قيل ال ظن وال تردد لنا إال " ،ذلك اجلنس
ا ضربت إال والرتدد فيه فالكالم لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة، وقال الرضي: إن مظن أمر الساعة 

وقد فعلت غري الضرب مما جيري جمراه ضراب حيتمل التعدد من حيث توهم املخاطب إذ رمبا تقول ضربت 
 ضربت ضراب فهو نظري جاء زيد زيد فلما كان ضربت حمتمال :وتقول ،من مقدماته كالتهديد فتدفع ذلك

أن الضرب ملا احتمل  للضرب وغريه من حيث التوهم صار كاملتعدد الشامل للضرب وغريه، وحاصله
بقرينة االستثناء فيكون املعىن ما فعلت شيئا إال قبل التأكيد واالستثناء فعال آخر محل على العموم 

د أبن االستثناء يقتضي الشمول وهذا كاملتحد مع ما ذكرانه أوال، ور  (ِإْن َنظ نُّ ِإالَّ ظَنًّا)ضراب، وهكذا 
 .(2)ال عن املتوهم"احملقق وال يكفي فيه االحتمال احملقق فض

من ذلك قراءة طلحة وغريه الشاذة:" أينما يوجهه ال أيت  مهال أداة الشرط العاملة،إتوهم  -19
وعلقمة، أينما يوجه " قرأ طلحة ،(3) خبري"، على أن أينما املهملة عاملة، يف "ال أيت"، وأهنا مثل إذا

 (4)فعال ماضيا فاعله ضمري األبكم"« جهأينما يو »هباء واحدة ساكنة للجزم والفعل مبين للمفعول، وقرئ 
 أما املواضع اليت ورد فيها احلمل على التوهم يف ابب العطف، فهي:

عد العطف على مصدر متوهم من معىن الكالم لتعطف عليه املصادر املؤولة من )أن( املضمرة ب -1
، جبواز أن (5)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ مثاله قوله تعاىل: ،الواو أو الفاء أو ما يف حيزها

 (6)."نقول"فتكوان"ابجلزم عطفا على تقرابً، أي:وال يكن قرٌب من هذه الشجرة فكوٌن من الظاملني
پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  من ذلك قوله تعاىل: ،العطف على فعل متوهم يدل عليه الكالم -2

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹڀ      

                                                           

 32اجلاثية:  (1)
  13/155، ، د.طروح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين( األلوسي، 2)
  2،2/1189، طمرجع سابقانظر، احلموز،  (3)
 .1،1/441، طدامنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتاألمشوين،  (4)
 . 35( البقرة:5)
  2/1194 ،2ط ،مرجع سابق( انظر، احلموز، 6)
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أقوال  (فيتعلمون)ففي قوله ( 1)چچ  ڃ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
 (2)."منها: أن الضمري عائد على )أحٍد( محالً على املعىن، وهو قول اختاره الزجاج"
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     چ  من ذلك قوله تعاىل: ،العطف على فعل متوهم من اسم يف الكالم -3

ا(، أهنا معطوفة على ما يتوهم ، فـمن األقوال يف العطف على)اخِتذو (3)چ ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې
" وجيوز أن يكون معطوفا على اذكروا نعميت أو على (4)،له )مثابًة(،فكأنه قال ثوبوا مثابًة واختذوامن قو 

وقرأ انفع وبن عامر واختذوا بلفظ ، ستحباب ابالتفاق واختذوا واألمر فيه لال إليهمعىن مثابة أي ثوبوا 
 .(5)أي وإذ جعلنا وإذ اختذوا"قدير إذ أو على ت، املاضي عطفا على جعلنا 

)أن( والفعل وجره بالم العلة.  متوهم احنالله إىلالعطف على علة متومهة من مشتق أو مصدر  -4
ففي ( 6)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭچ  من ذلك قوله تعاىل:

حيان أن هذا من  قوله)وألحل( مذاهب منها: أهنا معطوفة على معىن مصدقاً، أي ألصدق. وذكر أبو
يقول الباقويل:" وأما قوله تعاىل: )َوأِل ِحلَّ َلك ْم بـَْعَض الَِّذي ح ّرَِم َعَلْيك ْم( فهو  ،ابب العطف على التوهم

ت ك ْم ... َوم َصدِّقًا ِلما َبنْيَ َيَديَّ( أي جئتكم ألصدق التوراة  ،معطوف على املعىن ألن قبله )َقْد ِجئـْ
 . (7)واإلجنيل"

چ        بني املتعاطفني. من ذلك قوله تعاىل:ل متوهم من املشتق ليتم التجانس على فعالعطف  -5

يكون قوله )وخلق( معطوفًا على  وذلك أبن( 8)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ
يقول أبو حيان:" وخلق منها زوجها  ،توهم فعل من واحدة، أي: ونفس وحدت وخلق منها زوجها

                                                           

  102( البقرة:1)
  2/1194، مرجع سابقانظر، احلموز،  (2)
  125( البقرة:3)
  2/1195، مرجع سابقانظر، احلموز،  (4)
 3/440 د.ط، ،فتح الباري يف شرح صحيح البخاريالعسقالين،  (5)
  50( آل عمران:6)
 1/24، 4، طإعراب القرآن املنسوب للزجاج الباقويل،( 7)
  1( النساء:8)
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وخلق منها زوجها،  ،حدت، أي انفردتالفاعل الذي هو واحدة التقدير من نفس و معطوفا على اسم 
 .(1)، وتقول العرب: وحد حيد وحدا ووحدة، مبعىن انفرد" (صافات ويقبضن)فيكون نظري 

من ذلك  ،العطف على اسم جمرور خبافض يتوهم فيه النصب بفعل معناه معىن الفعل العامل -6
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٻ       پ   ٻ     ٻ   ٻ ٱ   چ قوله تعاىل:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ففي نصب قوله )ورسال( أوجه، منها أنه معطوف على توهم تقديره: كما أرسلنا و " (2)چڄ  ڄ  چ  
 (3)."نبأان نوحا ورسالً 

قبلها، وإن كانت قبله، وكانت األمساء  قيل:"نصب ذلك إذ مل تعد عليه"إىل" اليت خفضت األمساء
ألن معىن الكالم: إان أرسلناك رسوال كما أرسلنا نوًحا والنبيني من  ؛خمفوضة، فإهنا يف معىن النصب

، وقال (4)بعده، فع طفت"الرسل" على معىن األمساء قبلها يف اإلعراب، النقطاعها عنها دون ألفاظها"
 .(5)وهو: أرسلنا، ونبأان، وما أشبه ذلك"أوحينا إليك :معىنالزخمشري:" َور س اًل نصب مبضمر يف 

العطف على مصدر مؤول من)أن( وما يف حيزها يف موضع نصب متوهم فيه الرفع. من ذلك  -7
"قرأ الكسائي: برفع األمساء  (6)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  قراءة:

ّجته أن الواو لعطف قال أبو علي: وح" (7)اخلمسة وهي: )والعني، واألنف، واألذن، والسّن، واجلروح("
ألن معىن: وكتبنا عليهم: قلنا  ؛اجل مل، ال لالشرتاك يف العامل، وجيوز أن يكون محل الكالم على املعىن

هلم: النفس ابلنفس، فحمل العني على هذا، وهذه حّجة من رفع اجلروح. وجيوز أن يكون مستأنفاً، ال 
 .(8)هو ابتداء اجياب"أنه ممّا ك تب على القوم، وِإمنا 

                                                           

  3/495،د.ط، البحر احمليط( أبو حيان، 1)
  164-163( النساء:2)
  2/1200، مرجع سابقانظر، احلموز،  (3)
 9/402، مرجع سابق( الطربي، 4)
  1/590 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 5)
  45( املائدة:6)
 2/171، 1، طاهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشرحممد حممد حممد سامل حميسن،  (7)
 1/553، 1، طزاد املسري يف علم التفسري( اجلوزي، 8)
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(1)چ  ۈۆ   ۆچ  حنو قوله تعاىل: ،العطف على توهم أحد األوجه اجلائزة -8
إىل قوله تعاىل 

برفع اخليل والبغال واحلمري، على االستئناف على أن اخليل  (2)چ ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ 
 (3)مبتدأ خربه شبه اجلملة من قوله"لرتكبوها".

ژ  ڑ  ڑ  ک       ڈ  ژچ  مثال قوله تعاىل: ،ط وجوابهالعطف على املعىن املتوهم من الشر  -9

، أجاز (4)چگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گک  ک  ک  گ  گ
و        " ، يقول:الزخمشري أن يكون قوله)ونذر( معطوفا على املعىن املتوهم من جمموع الشرط و اجلواب

ل  اَّللَّ  لِلنَّاِس الشَّرَّ تعجيله هل :أصله ه هلم اخلري م اخلري، فوضع اْسِتْعجاهَل ْم اِبخلَْرْيِ موضع تعجيلَوَلْو يـ َعجِّ
 .( 5)إشعاراً بسرعة إجابته هلم وإسعافه بطلبتهم، حىت كأّن استعجاهلم ابخلري" 

ر ابخلافض نفسه. عطف اسم جمرور خبافض على آخر جمرور خبافض غري خافضه متوهم فيه اجل -10
ڱ  ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ     ڃ  ڃ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  من ذلك قوله تعاىل:

قوله: أو كالذي أو: للعطف محال على املعىن، والتقدير: هل رأيت كالذي حاج، أو  ،(6)چڻ  حب   
 . (7)كالذي مر على قرية، قاله الكسائي والفراء"

يف أعناقهم  ألغالل:"إذ ا(8)حنو قراءة ابن عباس ،اجملرور على مرفوع متوهم جره خبافضعطف  -11
بنصبها، وقرءوا  (10)وأبو اجلوزاء ،"قرأ ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة،(9)والسالسَل يسحبون"

 بفتح الياء مبنيا للفاعل، فتكون السالسل مفعوال مقدما، وقرأ بعضهم جبر السالسل. قال« يسحبون»

                                                           

 5النحل: ( 1)
 8النحل:  (2)
  2/1202، مرجع سابق ،انظر، احلموز (3)
 11 ( يونس:4)
  2/331 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 5)
  159( البقرة: 6)
 1/319، 1، طفتح القدير( الشوكاين، 7)
   .4/178، مرجع سابق، الزخمشري ينظر:(8)
  71( غافر:9)
، حدث عن: عائشة، وابن عباس، وعبد هللا بن عمرو بن العاص عبد هللا الربعي البصري، من كبار العلماءأوس بن ( هو 10)

 م(2006القاهرة، دار احلديث،  ، د.ط )النبالء سري أعالمالدين بن عبد هللا، انظر الذهيب، مشس
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وقال الزجاج: املعىن  ،األغالل والسالسل الفراء: وهذه القراءة حممولة على املعىن، إذ املعىن: أعناقهم يف
، ( "1)على هذه القراءة: ويف السالسل يسحبون، واعرتضه ابن األنباري أبن ذلك ال جيوز يف العربية "

فعطف على املراد من الكالم ال على ترتيب اللفظ، إذ ترتيبه فيه قلب وهو على حد قول العرب "
بعد قول  :أبو حّيانقال  ،ل يسحبون()ويف السالس ويف مصحف أيب، "أدخلت القلنسوة يف رأسي"

 ابن عطية والزخمشري املتقدم: ويسمى هذا العطف على التوهم، إال أن توهم إدخال حرف اجلر على
 .(2)مصلحني أقرب من تغيري تركيب اجلملة أبسرها، والقراءة من تغيري تركيب اجلملة السابقة أبسرها"

چ  مثاله قوله تعاىل: ،ه النصب بعامل متوهم غري عاملهعطف املنصوب على جمرور يتوهم في -12

، فقوله ) ومن اتبعك( له أوجه منها ما ذهب إليه الفراء (3)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
  .(4) "موضع نصب عطفاً على موضع الكاف يف )حسبك( أبهنا"

وهم إحنالله عطف املنصوب على اجملرور ابإلضافة على توهم نصبه ابملصدر املضاف إليه املت -13
، (5)چڃ ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ إىل)أن( والفعل. من ذلك القراءة السبعية:

"روى على بن نصر وعباس بن الفضل َوَداو د األودى وعبيد بن عقيل َعن َأىب عمرو )لَِباس اجْل وع 
هر، و أجاز قوم وبذلك يكون "نصب )خوف( عطفاً على)لباس(، وهو الظا (6)َواخْلَْوف( ِبَفْتح اْلَفاء"

ن التقدير: أن ألبسهم اجلوع و اخلوف. وهو رأي فيه تكلف أن يكون معطوفًا على موضع اجلوع أل
 (7)مصدره التوهم والتمحل".

ابن  من ذلك قراءة ،عطف الفعل املنصوب على آخر مرفوع على توهم نصبه ب)أن( متومهة -14

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  :حيوة

                                                           

  4/74،فتح القدير( الشوكاين، 1)
 9/271 البحر احمليط،، وانظر أبو حيان، 17/84 .ط،د ،اللباب يف علوم الكتابعادل احلنبلي،  (2)
  64( األنفال:3)
  1،1/417، طمعاين القرآن( انظر الفراء، 4)
 112( النحل:5)
 1/376، 2، طسبعة يف القرءاتكتاب الالبغدادي،  (6)
  2/1210، مرجع سابقانظر، احلموز،  (7)
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قال أبو عبيد: على  ،وقرأ األعرج فأطلع ابلنصب،)َفَأطَِّلَع( عطف على أَبـْل غ   "، (1)چ   ںڱ  ں
ألن معىن النصب مىت بلغت األسباب ؛اجلواب. قال أبو جعفر: معىن النصب خالف معىن الرفع 

 .(2) أشّد تراخيا من الفاء"اطّلعت ومعىن الرفع لعلّي أبلغ األسباب مث لعلّي أطّلع بعد ذلك إال أّن مث
زم على جواب االستفهام. عطف الفعل اجملزوم على آخر منصوب بالم التعليل متوهم فيه اجل -15

  ںگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  گ    گچ  ومن ذلك قراءة علي الشاذة:

،" قرئ ابجلزم إما على التخفيف ابلسكون (3)چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
يف توجيه اجلزم، وقرئ ابلنون والرفع چۉ  ۉ  ې  ې چ لضمة أو على ما قيل يف لنقل ا

قال القرطيب:إن قراءة اجلزم هي األشهب العقيلي،"  ،(4)واملعىن أهنم أخربوا عن أنفسهم أبهنم سيذرونك"
« ويذَرك»قال الزجاج: من نصب  ،" وقرأ احلسن برفعها(5)،ويذرك" جمزوما خمفف يذرك لثقل الضمة

واملعىن: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك؟ ومن رفعه جعله ، صبه على جواب االستفهام ابلواو ن
« أتذر»وقومه، وهو يذرك وآهلتك، واألجود أن يكون معطوفاً على  مستأنفاً، فيكون املعىن: أتذر موسى

 .(6)فيكون املعىن: أتذر موسى، وأ يذرك موسى؟ أي: أتطلق له هذا؟"
فوع متوهم فيه اجلزم على أن االسم املوصول متوهم فيه اسم زوم على آخر مر عطف الفعل اجمل -16

.  (8)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ چ :(7)الشرط. ومن ذلك قراءة ابن كثري
يف قراءة قنبل )إنه من يتق ويصرب فإن هللا(، إبثبات الياء يف يتقي وجزم يصرب فزعم "يقول ابن هشام: 

ذا ثبتت ايء يتقي وأهنا ضمنت معىن الشرط ولذلك دخلت الفاء يف اخلرب وإمنا جزم أن من موصولة فله
 .(9)وصل يصرب بنية الوقف" ن وقيل بليصرب على توهم معىن م

                                                           

  37-36( غافر:1)
  4/25، 1، طالكرميإعراب القرآن ( املرادي، 2)
  127( األعراف:3)
 4/433د.ط،  ،فتح البيان يف مقاصد القرآنالبخاري،  (4)
  7/261 ،2ط ،القرطيب تفسري القرطيب،( انظر 5)
  2/145 ،1ط ،سري يف علم التفسريزاد املاجلوزي،  (6)
  3/62، فتح القدير( انظر الشوكاين، 7)
  90( يوسف:8)
  1/621، 6، طمغين اللبيب يف كتب األعاريب( ابن هشام، 9)
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       تلك كانت املواضع اليت وردت يف ابب التوهم بتفصيل مسائلها اليت مشلت اجملرور و املنصوب 
موز قريب من الذي أشار وعطف اجلمل، والتصنيف الذي قام به احلواجملزوم و املرفوع، وكذلك املركبات 

مع التفصيل. غري أن  ماورد فيه شيء من الشواهد القرآنيةإليه السيوطي لكنه أعم وأمشل و اعتمد على 
يل إىل تقسيم يكون عاما خمتصرًا لتدخل حتته املسائل و احلاالت السابقة على حنو ماذهب مت ةالباحث

 قاسم الصاحل، حيث جعلها سبع أقسام لكل قسم منها مسائل هي:إليه املعاصر 
التوهم، ويدخل فيه مسائل: العطف على توهم دخول الباء يف خرب القسم األول: العطف ابجلر على "

ليس، كما سبق ذكره، ومسألة جر اتبع معمول اسم الفاعل على التوهم، والثالث: احلمل على توهم 
 صدرية.إضمار حرف اجلر مع )أن( امل

و    مساء، القسم الثاين: العطف ابلنصب على التوهم، ويدخل فيه مسائل: النصب على التوهم يف األ
 النصب على التوهم يف األفعال.

 لة الرفع على التوهم يف املرفوعات من األمساءأالقسم الثالث: العطف ابلرفع على التوهم، ويدخل فيه مس
. 

العطف على التوهم يف اجملزومات من  ألةالتوهم، ويدخل فيه مسالقسم الرابع: العطف ابجلزم على 
 األمساء.

 على التوهم يف املركبات و املفردات من األمساء و األفعال.القسم اخلامس: احلمل 

 ويدخل فيه مسألة عطف املركب على املفرد واملفرد على املركب على سبيل التوهم.

ى حركات اإلعراب، ويدخل فيه مسألة العطف عل القسم السادس: العطف على التوهم مع اختالف
 التوهم بعطف مجلة خربية على مجلة شرطية.

 (1) ."السابع: اتبع املستثىن بغري، ويدخل فيه مسألة احلمل على التوهم يف االستثناء القسم

وإلمجال ماسبق من هذه املواضع اليت تبدو متشعبة، ميكن أن نقسم التوهم حسب وجود أو غياب 
، الذي الحظ من أمثلتهم يف هذا الباب أن مدار هذه الظاهرة على (2)ل كما فعل أحد الباحثنيالعام

                                                           

 1/89 د.ط، ،ظاهرة احلمل على التوهم يف النحو( قاسم حممد صاحل، 1)
"ظاهرة التوهم يف اللغة العربية( ابن الرسول يف حبثه "2)
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توهم وجود عامل حمذوف حاليًا أو توهم عدم وجود عامل مذكور حالياً وذلك فيما يتعلق ابلشق 
 النحوي من املسألة.

جود لفظا، يف وتوضيح ذلك: " أن هناك عاملني ميكن توجههما إىل معمول واحد، أحدمها مو 
مثال يف حنو: ليس زيد قائماّ  ،متوهم الوجود فيتعارضان ويعمل املتوهم منهما ألسباب حني أن اآلخر

)ليس( يعمل يف خربه ـــــــوال قاعٍد عامالن: ليس و الباء الزائدة، األول موجود لفظا واآلخر متوهم، ف
يعترب عمله ف نرى ذلك العامل املتوهم النصب وانتهى الكالم، ولكن األمر الينتهي، ففي مقام العط

يف خرب ليس حىت يصح عطف قاعٍد اجملرور على )قائماً( املنصوب، فهناك نوع من ابب التعارض يف 
 النحو، والتوهم يف اإلعراب النحوي قسمان:

األول: يف وجود عامل غري مذكور فعاًل، وذلك حنو:"ليس زيد قائماً وال قاعٍد، ففي هذا املثال 
ة، وهو غري مذكور يف الكالم فيمكن أن نقول عن هذا القسم أنه توهم لى توهم وجود الباء الزائدركز ع

 املعدوم موجوداً.
الثاين: التوهم يف عدم وجود عامل مذكور فعاًل، وذلك حنو: إنك وزيٌد ذاهبان، ففي هذا املثال 

وهم فيمكننا أن نقول عنه أنه ت ،ركز على توهم وجود الباء الزائدة وهو غري مذكور فعاًل يف الكالم
 املوجود معدوماً.

إذا فهذان النوعان يدخالن حتت ما ميكن تسميته ابلتوهم النحوي وتعريفه: هو ما كان التوهم فيه 
بوجود عامل مفقود أو فقد عامل موجود، وينبين على ذلك التوهم أثر حنوي حسب ما يقتضيه وجود 

 ذلك العامل أو فقده.
ڤ  ڤ  ڤ  چ  اثنني على سبيل التوضيح، منها قوله تعاىلها ع كثرية نذكر منوأمثلة هذا النو 

  ڍڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

. فقوله )وال نشرك به شيئا وال يتخذ(، ابجلزم على التوهم أنه ليس يف أول الكالم "أن" وهو قول (1)چ
ألنه بين على توهم عدم وجود "أن" يف الكالم ليصح بعد ؛من التوهم العدمي  الكسائي والفراء، وهذا

 .(2)ذلك أن يتوهم "ال" انهية جازمة يف جواب األمر ليكون الكالم )تعالوا ال نعبد("

                                                           

  64آل عمران: (1)
  19-9/18، د.ط ،ظاهرة التوهم يف اللغة العربية( انظر ابن الرسول، 2)
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"وهناك نوع آخر من التوهم يكون معنواي، واليقصد به العطف على املعىن الذي ذكره النحاة 
، بل هو مقابل التوهم النحوي املعتمد على وجود العامل، فالتوهم املعنوي تعبريا عن التوهم كما سبق

ثر فتني يف اقتضاء األصورتني خمتلفتني يف اللفظ وابلتايل خمتليعين أن هناك معىن واحدا ميكن أن يؤدي ب
خر اإلعرايب، فاختار املتكلم إحدامها وتلفظ هبا، ولكنه توهم فقّدر أن ذلك املعىن يوصل ابلشكل اآل

                                   غري امللفوظ، فرياعي أثر تلك الصورة يف اإلعراب ويرتك أثر ما تقتضي الصورة امللفوظة.
، فبما أن معىن" إن أخرتين" ومعىن (1)چۉ  ۉ  ې  ې چ  :مثاله ما ورد يف قوله تعاىل

ول يقتضي النصب يف املضارع، والثاين "إن أخرتين" واحد إال أهنما خمتلفتان يف األثر اإلعرايب، فاأل
ظة، فيتبع أثرها يف جزم فعل املضارع "أكن"، يقتضي اجلزم فيه،يتوهم أن اآلية ابلصورة الثانية غري امللفو 

"أّصدق" فمنصوب يف جواب "لوال التحضيضية" ولكنه عطف عليه أكن جمزومًا على توهم أنه وأما 
 (2)جواب الشرط اجلازم".
ا ما أورده النحاة من شواهد التوهم بشكل عام، مأن نبين عليه ن أساسيان ميكنإذا فهذان نوعا

نهما هو أن التوهم النحوي وهو تقسيم التوهم إىل نوعني أساسني، توهم حنوي وتوهم معنوي، والفرق بي
يشهد بذلك ما اشرتط  ،يبىن على توهم عامل حنوي وهذا يبىن على توهم الكالم أنه يف صورة أخرى

ثر من ذلك ألعامل املتوهم وكثرة دخوله فليس يف توهم املعىن توهم النحوي من صحة دخول ايف ال
 االشرتاط الذي وضعه ابن هشام.

  

                                                           

  10( املنافقون:1)
 9/11 ،مرجع سابق الرسول، ابن( انظر 2)
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 األقدمني ملفهوم الت وهمالفصل الثاين: تناول 
 وأسباب وضعه  املصطلح األول: نشأةاملبحث 

ختصيصه منه و خيه الذي بدأ لرجوع إىل اتر إن من شأن أي مصطلح علمي يراد البحث يف مسائله ا
 .بحثيف هذا امل ةكز عليه الباحثتما قيل فيه فهماً شاماًل، وهو ما سلدراسة ليتيسر بذلك فهم أبعاده و اب

بني اللغويني يعود على كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، فإنه  مصطلحاتريخ استعمال 
ابق أن املراد ابلغلط هو ا يف الفصل السقد استعمل يف مواضع من كتابه كلمة )الغلط(، وقد بين

احلوىل،  فمن تلك املواضع ما قال يف توضيح لفظة )حلو(:يقال حال حيلو حلواً و ح لواانً وقدالتوهم،"
ولكّنه ميكننا أن نؤول كلمته ، وحّليت السويق، ومن العرب من مهزه فقال"حألت السويق وهذا غلط

الظاهر،  غوي ال ظاهرة التوهم، وبذلك خيرج كالمه من النّص إىلهذه على أنه أراد من الغلط، اخلطأ الل
أصل احلسب، أرومته، واجلمع وهذا التفسري يظهر من كالمه يف "أرم"، قال: األرومة: أصل كل شجرة و 

ألهنا اسم واحد وال جييء اسم واحد على فعولة إال يف ؛أروم وأرومات واألرومة بضم األلف غلٌط 
 (1)."املصادر

 من استعمال لفظة الغلط مبعىن التوهم اللغوي، قال موارديف كتاب سيبويه  دوجوقد 
أهنم تومّهوا أن مصيبة فعيلة وإمنا هي مفِعلة، وقد :"فأما قوهلم "مصائب"، فإنه غلط منهم وذلك سيبويه

ن لة موإن كانت هذه املسأ اللغوي يف اللغة العربية، وهذا نص على جراين التوهم .(2)"قالوا: مصاوب
 .ن لفظ "تومهوا" كان واضحا عند سيبويه أكثر منه عند اخلليل أتوهم الصريّف، ااّل ال

ۉ  ۉ  ې  چ  اخلليل عن اجلزم يف قوله تعاىل:روى سيبويه يف كتابه أنّه سأل وقد 

 :، فقال اخلليل: "هذا كقول زهري(3)چې

 

                                                           

 9/18، ط.د ،العربية اللغة يف التوهم ظاهرة الرسول، ابن (1)
  4/356، 3، طالكتاب( سيبويه، 2)
 10املنافقون: (3)
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 (1)َجائَِياَشْيئاً إذا َكاَن َبَدا يل أنّـِي َلْست  م ـْدرَِك مـا     َمَضى وال َساِبٍق 

ألّن األّول يدخله الباء، فجاءوا ابلثاين وكأهّنم قد أثبتوا يف األّول الباء،  ؛فإمّنا جّروا هذا )سابٍق(
فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً، وال فاء فيه، تكّلموا ابلثاين، وكأهّنم قد جزموا 

وا هذا".  ( 2)قبله، فعلى هذا تومهَّ

إىل هذه الظاهرة يف اللغة العربية عندما قال:"واعلم أن انسًا من يف كتابه أشار  قدإن سيبويه 
 (3)".وذاك أن معناه معىن االبتداءعون ذاهبون، وإنك وزيٌذ ذاهبان، العرب يغلطون، فيقولون: إهنم أمج

 فكان موضع االستشهاد من كالمه هو قوله "يغلطون".

ثبات مسألة العطف على اسم )إّن( ابلرفع قبل جميء اخلرب، إفيون يف وقد استشهد هبا الكو "
فذهب الكوفيون إىل أنه جيوز العطف على موضع "إن" قبل متام اخلرب، واختلفوا بعد ذلك؛ فذهب أبو 
 احلسن علي بن محزة الكسائي إىل أنه جيوز ذلك على كل حال، سواء كان يظهر فهي عمل "إن" أو

وذهب أبو زكراي حيىي بن  ،رو قائمان، وإنك وبكٌر منطلقان"قولك: "إن زيًدا وعممل يظهر، وذلك حنو 
وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز العطف  ،زايد الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل إن

 على املوضع قبل متام اخلرب على كل حال.
أما النقل فقد قال  :ز ذلك النقل والقياسلوا: الدليل على جواأما الكوفيون فاحتجوا أبن قا"
على ( الصَّابِِئونَ )وجه الدليل أنه عطف  ،(4)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ  هللا تعاىل:

وقد جاء عن بعض العرب قالوا:  (،َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليْوِم اآْلِخرِ )وهو قوله: -موضع "إن" قبل متام اخلرب 
فهذان دليالن من كتاب هللا تعاىل ولغة إشارة إىل قول سيبويه، اهبان" فيما رواه الثقات "إنَّك وزيد ذ

 (5)."العرب

                                                           

 13ص:سبق خترجيه،  (1)
 3/100 ،3ط ،الكتاب( سيبويه، 2)
 2/155 ،املرجع السابق( سيبويه، 3)
  69املائدة: (4)
 1/151، 1ط ،والكوفيني اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني( ابن األنباري، 5)
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تشري إىل مسألة التوهم، وقد وجدان النحاة قد استمسكوا اليت  اتعبار الأقدم من عّد هذا فكالم سيبويه "
د من كالمه إلثبات هذه الظاهرة عند العرب، ومن حيث أنه قد أهبم املراهبذه العبارة يف خمتلف الكتب 

 (1): "ت أقواهلم على أربعة، حسب التقادم الزماينعلى بعٍض، واختلفت اآلراء يف تفسريه فقد انقسم
وهو ما ذهب إليه ابن مالك فقال إن سيبويه قد أثبت اخلطأ  ،األول: أنه أراد من الغلط اخلطأ"

ألنه إذا أثبتنا  ؛صحيح يف نفسه ــــــ رمحه هللاــــ و مقالة ابن مالك ،كالمه، فزالت الثقة هبم  على العرب يف
اخلطأ واللحن للعرب ملا صّح األخذ بكالمهم، إذ كل كالم ورد منهم ميكن أن نقول فيه: إنه خطأ 
وغلط، فلن حيصل لنا الوثوق بكالمهم أبداً، فيلزم علينا سّد الباب على االستدالل يف النحو العريب، 

لصواب وحنمَل كالمهم على الصحة معتقدين ا خَذ بكالمهمفيجب أن أن ،إذ معظمه يبىن على السماع
ونلغي احتمال اخلطأ واللحن يف كالمهم ما دام العرب فصيح اللسان، ولكنه رمحه هللا مع ذلك، قد 

 (2)" .أخطأ وجه الصواب يف تفسري كالم سيبويه حيث فسر الغلط ابخلطأ

ه  َغريه ابلتوهم غلط َما عري َعنده ابلَومرَا" :رأي ابن مالك يف ذلكمعلقا على  يقول ابن هشام
وتوهم اْبن َمالك أَنه أَرَاَد ابلغلط اخلَْطَأ فَاْعرتَض َعَلْيِه ، َوَذِلَك ظَاهر من َكاَلمه ويوضحه إنشاده اْلبَـْيت 

ْمكَ  ان َأن يـ َقال يف كل أبَِان َمىت َجوَّزاَن َذِلك َعَلْيِهم زَاَلت الثَِّقة بكالمهم َواْمتنع َأن نثبت َشْيئا اَندرا إِلِ
 (3) ".اَنِدر ِإن قَائِله غلط

 الثاين: أنه أراد من الغلط التوهم النحوي، وهو تفسري مقبول عند كثري من النحويني."

وهو ما ذهب اليه السيوطي والقائلون ابلعطف على املعىن  ،الثالث: أنه أراد من الغلط التوهم املعنوي
 يف الفصل السابق. أشرانالتوهم كما  بتعبري آخر، وميكن اعتباره نوع من

قوله: "وأعلم"  عرب عنه الصبان يف قوله:"وهو احتمال آخر ، (4)"الرابع: أن املراد من الغلط شدة الشذوذ
هبمزة املتكلم والقصد بنقل ما ذكره الرد به على الفراء والكسائي وال خيفى أنه من ابب رد دعوى 

وأجيب أبنه ال مانع  ،ض أبنه كيف يسند الغلط إىل العربعرت وا ،وقوله يغلطون من ابب فرح ،بدعوى
                                                           

 22/9، ط.د ،العربية اللغة يف التوهم ظاهرة الرسول، ابن انظر (1)
 9/23، املرجع السابق، الرسول ابنانظر  (2)
  6،1/622، طمغين اللبيب يف كتب األعاريب( ابن هشام، 3)
  9/23، مرجع سابق، الرسول ابن (4)
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 :وقيل ،عن لغته والنطق ابخلطأ من ذلك ملا سبق من أن احلق قدرة العريب على اخلطأ إذا قصد اخلروج
مراد سيبويه ابلغلط جمرد توهم أن ليس يف الكالم إن وهذا هو ما يدل عليه بقية كالمه كما بسطه يف 

 (1)."مراده ابلغلط شدة الشذوذ املغين. وحيتمل أن

وأما ما يتعلق ابستخدام املصطلح فقد استعمل العلماء مصطلحات خمتلفة للتعبري عن معىن 
والعطف  ألّن التوّهم جزء من ظاهرة احلمل على املعىن، ؛ التوّهم، لعّل من أشهرها: احلمل على املعىن

 ياس اخلاطئ، ورمّبا تداخل هذا املصطلح معوالغلط، والسهو، والتشبيه، واحلمل، والق على املعىن،
كما أّن سيبويه استعمل   العطف على املوضع؛ ألّن املوضع ي راعى فيه املعىن، كما ي راعى يف التوّهم،

 (2) أيضاً.وهو تعبري يطالعنا عند ابن جين  ،مصطلح: نّية االستعمال للتعبري عن التوّهم

توهم وهو غري شامل لكل تخداماً لإلشارة إىل الكان أكثر املصطلحات اس  فالعطف على التوهم
هتمام األكرب عند نشأة هذا املصطلح يليه العطف على أنواع التوهم كما سبق القول، لكنه حظي ابال

وخاصة عندما يتعلق األمر ابآلايت القرآنية كما سبقت اإلشارة يف الفصل السابق وذلك لتنزيه املعىن 
 عىن اللغوي للتوهم.القرآن الكرمي عما قد يوحيه امل

ويف هذا  ،أن حيصى فهو أكثـر يف كالمهم منمشهور جدا لدى العرب فاحلمل على املعىن أما و 
" رأيت غلبة املعىن للفظ وكون اللفظ خادما للمعىن مشيدا به، وإمنا جئ به له جين:الشأن يقول ابن 

وتكمن "، (3)"ومذهب غري مستكره هذه الطريقة من احلمل على املعىن فأمر مستقر ومن أجله، وأما غري
التأويل النحوي لرأب الصدع بني القواعد النحوية  وسـائلوسيلة مـن  أمهية احلمل على املعىن أيضا يف أنه

 .هذه الوسيلة يقوم العنصر الداليل )املعىن( بعالج كثري من املخالفات اللفظيـة والنصوص اللغوية، وفـي

ن أي ابحث لغوي أو متحدث ؛ ألتوهم، فعليه ترتكـز واليـه تنتهيفقد كان املعىن هو أساس عملية ال
 ن الوسائل من أجـل جالء املعىن ووضوحه وكشف اللبس من أي تركيب يقابله وهذايستعني مبا شاء م

ن عجز إو  ،عجـزت األلفـاظ تومهنا املعىنن للمعىن عالقة وطيدة ابأللفاظ فـإذا إهـو هـدف التوهم، ف

                                                           

  1/423، 1ط ،حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك( الصبان، 1)
  13/335د.ط،  ،صالة القاعدة وغلو النحاة، املنارةأالعطف على التوهم بني  سيف الدين الفقراء، (2)
 2/437، 4، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طاخلصائص( ابن جين، 3)
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سن عـاين، وميتدح بعض العلماء منهج التوهم حيث يرون أن أحلى األلفـاظ لتوضـيح املاملعىن اعتمدان ع
من هذا كله أن يسلك ابلعبارة طريق التخريج على التوهم، وهو غور من أغوار العربيـة يـستلطفه العرفاء 

 (1) ."الضعفاءوال يستضعفه إال 

أدى اىل شيوع هذا النوع يف  إن ادراج مسائل العطف على املوضع مع العطف على التوهم"
 (2) ."متوهم، وليس موضعا أصيال تعطف عليها يف ابب تقدير عامل مصادر النحو، واألجدر صره

فالفرق بني العطف  يقول:"وقد فرَّق ابن السرَّاج بني العطف على اللفظ والعطف على املوضع 
فيهما عامل واحد؛ ألهنما  على املوضع والعطف على اللفظ أن املعطوف على اللفظ كالشيء يعمل

والتقدير تكرير العامل يف الثاين إذا مل يظهر  عامالن،كاسم واحد واملعطوف على املعىن يعمل فيهما 
 (3) ".عمله يف األول

يف بداية هذا البحث إىل أن التوهم ظاهرة جاءت  الباحثةأشارت قد أما عن أسباب وضع املصطلح، ف
يبدو أّن سبب ملتعارف عليها وبذلك عرب خمالفا للمقاييس النحوية اجياد خمرج ملا ورد يف نصوص الإل

كان لتربير حركة اإلعراب يف املقام األول، فال يوصف النص ابلشذوذ أو   تقدير التّوهم يف العطف
 م ما يقوم عليه علم النحو.الغلط، فنظرية العامل أه

للدخول يف املوضع املقّدر، ورمّبا يكثر دخوله،  أسهم يف ترسيخ هذا التقدير، أنَّ العامل املتوّهم صاحللقد 
وعلى الرغم من أّن للمغايرة أثراً يف تربير الشواهد اليت  ،احلال يف دخول الباء يف خرب ليس وما كما هي

عىن قد يسهم يف تفسري ذلك، ال سيما من حيث توكيد املعطوف محلت على عطف التوّهم، فإّن امل
لقياس اخلاطئ وتقدير نّية االستعمال يسهمان يف تربير عطف التوّهم؛ دون املعطوف عليه، كما أّن ا

 .املتكّلم ئ يراعى فيه املعىن املتوّهم يف ذهنألنَّ القياس اخلاط

لعريب جوَّز يف ذهنه مالحظة ذلك املعىن يف املعطوف "إّن ا لعل السيوطي أراد هذا املعىن عندما قال:و  
 .(4")عليه، فعطف مالحظاً له

                                                           

 . 50اجمللة اجلامعة، العدد الثامن/ ،دور املعىن يف التوفيق بني النصوص اللغوية ضان صميدة القحواش،ظر رمان( 1)
  1/41،، د.طالعطف على التوهم بني أصالة القاعدة وتطويع الشاهد سيف الدين الفقراء،انظر ( 2)
 2/65، ، د.طاألصول يف النحوابن السراج،  (3)
 .2/582 ،1ط، اإلتقان يف علوم القرآن ( السيوطي،4)
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 .التوّهم ظاهرة أسهم يف بروزو من أسباب التعّدد يف التحليل النحوي   واحدواملعىن

منها ما  الدكتور عبد هللا جاد الكرمي أسباب أخرى تناوهلاولشيوع التوهم يف الدرس اللغوي 
ة اللغة، وغياب املقام الذي قيل فيه الكالم، وحدوث التصحيف والتحريف، وتعدد عيتعلق بطبي

القراءات القرآنية، وأسباب تتعلق مبناهج النحاة وتنافسهم، وبناء النحو العريب على الرواايت، وتنوع 
   (1) مناهجم. على واملنطقمل، وسيطرة روح الفلسفة نظرية العا

  

                                                           

 13/336د.ط،  ،صالة القاعدة وغلو النحاةأالعطف على التوهم بني ( سيف الدين الفقراء، 1)
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 التوهم وضوع: تناول األقدمني مليناملبحث الثا
، لبيان ماهية املصطلح مفهوم التوهم عند بعض النحاة القدماء البارزين ةعرض الباحثتيف هذا املبحث س

وابن  من الشواهد وما قالوا حوهلا، وهؤالء النحاة هم سيبويه، والفراء، واملربد، عندهم، وأبرز ما تناولوه
 وابن هشام، وأبو حيان، والزخمشري. مالك،

  (ـه180) أوال: التوه م عند سيبويه

 ضٍع من مواضع عطف التَّوهم يفعن شـيخه اخلليل أكثر من مو  روايةيف األخذ ابلتوهم  سيبويهيقول 
ومل يوافق سيبويه شيخه يف هذه املسألة، إذ علَّق على رأي اخلليل يف محل قول األعشى  ،القرآن والشعر
 على التَّوهم:

 (1) نزلإن تركبوا فركوب اخليل عادتنا   أو تنزلون فإان معشٌر 

شيئا".  صار مبنزلـة "وال سابقإذ ذهب اخلليل إىل أن ترفع )تنزلون( من ابب عطف التَّوهم، ف"
  "شيئا أما سيبويه فاستبعد هذا التوجيه، إذ قال: "واإلشراك على هذا التَّـوهم بعيـد كبعد وال سابق

(2)  

سيبويه  د هذا أنومما يؤكّ  ،شيئا فهو يستبعد رأي اخلليل، كما يستبعد التَّوهم يف وال سابق"
صف العطف على اللفظ، وكذلك )وال طفـاً ، وو ابلّنصـب ع شيئا( )وال سابق روى شاهد زهري

 .(3)"برواية اجلر على التَّوهم أبنّه غلط، وأنّه لغة رديئة انعٍب( مما يعين أنّه مل يعتد

املتأّخرين إىل نسبة وملا كان سيبويه يذكر رأي اخلليل يف مسألة التَّوهم، ذهب بعض النحاة "
تاب يعين أخذ سـيبويه بـه، ومن ذلك على سبيل املثال يف الكجميئه  هذا القول إىل سيبويه، ظّناً منهم أن

، على الرغم (4)چۉ  ۉچ قوله تعاىل: يبويه من القول بعطف الّتوهم فـيما نسبه الزركشي إىل س

                                                           

 )، د.طمسط الأليل يف شرح أمايل القايل، عبد هللا بن عبد العزيز البكري ، أبو عبيد، 1/274،عيون األخبار( انظر ابن قتيبة، 1)
 1/789 .ت(علمية، دبريوت، دار الكتب ال

3/51، الكتاب( انظر سيبويه،  2)

13/337 د.ط، ،العطف على التوهم بني اصالة القاعدة وغلو النحاةسيف الدين الفقراء،  انظر(3)

  10( املنافقون:4)
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ابلغلط، وأنّه بعيد ومل أيخذ برأي اخلليل الذي قال ابلتَّوهم  سيبويه يصف العطف على التّـوهم  من أن
ًا منه علـى تربيرهـا كـان سيبويه يذكر التوهم يف توجيه بعض الشواهد حرصن  وإ ،يف هذه اآليـة 

 (1)".ذلك من ابب نية احلذف للقاعدة وحصر األوجه املمكنة فيها، ويعد وإخضـاعها

وإن كان قد أشار إىل بعض شواهد اخلليل اليت محلها على التوهم،  إن سيبويهإذا فيمكن القول 
محلها على التوهم، وهذا ال ينفي كون سيبويه استخدم التربير ابلعطف على  إال أنه مل يكن يوافقه يف

 من العرب عموما يف شواهد أخرى، ويدل على ذلك قوله: " قال:"واعلم أن انساً  التوهم أو التوهم
 يغلطون، فيقولون: إهنم أمجعون ذاهبون، وإنك وزيٌذ ذاهبان"، كما أوردانه يف نشأة املصطلح.

هم أو "الغلط" يف اإلخراج اإلعرايب عند سيبويه يف كتابه البد من تتبع م التو استخداولنعرف 
 أبواب النحو اليت ذكرت فيه، وهي كالتايل:

ال املضارع الذي خال من نون النسوة ونون التوكيد، إعراب الفعل: ال يعرب من األفعال إ -1
للفظي ظاهراً لرفع، ورمبا يكون ا، ومعنوي يف حالة اواجلزموالعامل يف إعرابه لفظي يف حاليت النصب 

 .ومقدراً 

 (2) وزيداً.وقد شبه سيبويه نصب ما بعد الواو يف مثل: كيف أنت 

أنت وزيداً، وما أنت وزيداً، وهو قليل يف كالم العرب، : "وزعموا أن أانسا يقولون: كيف يقول سيبويه
ى شيء لو ظهر حىت يلفظوا به، ومل حيملوا الكالم على )ما( وال )كيف( ولكنهم محلوه على الفعل عل

مل ينقض ما أرادوا من املعىن حني محلوا الكالم على )ما( و )كيف(، كأنه قال: كيف تكون أنت 
وال ينقصان ما تريد من معىن  ألن كنت وتكون يقعان هاهنا كثريا؛وقصعة من ثريد، وما كنت وزيداً 

ظ هبا لوقوعها هنا كثريا. ومن مَثَّ أنشد احلديث، فمضى صدر الكالم وكأنه قد تكلم هبا، وإن مل يلف
 بعضهم:

 (3) الّضاِبطِ فما أان والسَّرَي ىف َمتَلٍف ... يرَبَّح  ابلذَّكِر 

                                                           

 13/337 د.ط، ،مرجع سابقسيف الدين الفقراء،  انظر (1)
 14/263 د.ط، ،مصطلح التوهم يف كتاب سيبويهشحاتة،  (2)
 4/532 د.ط، ،لسان العرب، وابن منظور، 2/230 د.ط، ،هتذيب اللغةاهلروي،  ( انظر3)
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 :يـ ْنِشد  هذا البيت نصباً وزعموا أن الراعي كان 
 (1) مَمِيالَ أَْزماَن قوِمى واجلماعَة كالذى ... َمَنَع الرَّحالَة َأْن مَتيَل 

عَة، فحملوه على كان. أهّنا تقع  ىف هذا املوضع كثرياً، وال تَنقض َن كان قومى واجلماكأَنّه قال: أَْزما
 (2)."ما أرادوا من املعىن حني حَيملون الكالم على ما يَرفع

املفعول املطلق: استخدم سيبويه الفعل"توهم" يف ابب املفعول املطلق يف قوله: " هذا ابب ما  -2
مار الفعل املرتوك إظهاره، وذلك قولك:) مررت به فإذا له صراٌخ ضإينتصب فيه املصدر املشبه به على 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  وتعاىل:صراَخ الثكلى(. وهذا شبيه يف النصب ال يف املعىن بقوله تبارك 

 ومحل الثاين على املعىن، فكذلك له صوت، ألنه حني قال: جاعل الليل سكناً  ؛(3)چ  ڦڤ  ڦ
على املعىن فنصبه، كأنه توهم بعد قوله له صوٌت بصوت صوت  فكأنه قال: فإذا هو يصّوت. فحمله

 ألنه صار له صوت بدالً منه.؛أو خيرجه صوت احلمار، ولكنه حذف هذا  احلمار، أو يبديه
ومثل ذلك أيضاً: مررت  به فإذا له َدٌق  ومثل ذلك: مررت  به فِإذا له َدْفٌع َدفَعك الضعيَف.

، ويّدلك " على أّنك " إذا قلت: " فِإذا " له صوٌت صوَت مَحاٍر، فقد َدقَّك ابملِنحاِز حبَّ الف ْلف لِ 
رت فعاًل بعد " له صوٌت "، وصوَت محاٍر انَتصب على أنه مثاٌل أو حاٌل خَيرج عليه الفعل  أّنك َأضم

 (4) "ال يكون املصدر  بدال منه احتجَت إىل فعٍل آَخَر ت ضِمرهإذا َأظهرَت الفعَل الذى 
هذا ابب ما : ل الدالة على التوهم عند سيبويه يف ابب احلال حتت عنوانوردت األفعااحلال:  – 3

 ألنه حال صار يف املذكور.؛ينتصب من املصادر 

أَّما مِسَناً فَسمنٌي، وأَّما ِعْلماً فعامل. وزعم اخلليل رمحه هللا أنه مبنزلة قولك: أنت الرجل علماً  "وفيه يقول:
ماً وأََدابً، أي أنت الرجل  ىف هذه احلال. وَعِمَل فيه ما قبله وما بعده، ومل حَيسن وِديناً، وأنت الرجل  َفه

ااًل وكان ىف موضع فاعٍل حاال. وكذلك هذا، ما كان حىف هذا الوجه األلف  والالم كما مل حَيسن في
 ألنَّه حاٌل َمِصرٌي فيه.؛فانَتصب املصدر  

                                                           

 1/82 د.ط، ،أمايل املرزوقي، املرزوقي، 1/237 د.ط،، منتهى الطلب من أشعار العرب( انظر البغدادي، 1)
 1/305 ،3ط ،الكتابسيبويه، انظر ( 2)
 96األنعام: (3)
  1/57 ،3ط ،الكتاب( سيبويه، 4)
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ِعْلمًا فال ِعْلَم وتضِمر  ، وأَّما ِعْلمًا فال ِعْلِم عنده، وأَّما ومن ذلك قولك: أَّما ِعْلمًا فال ِعْلَم له
ون  ؛النصب  ىف لغتها أحسن "له، ألنَّك إمّنا َتعىن رجال. وقد يـ ْرَفع  هذا ىف لغة بىن متيم، و  ألهنم تومهَّ

 احلاَل ". فِإن أ دخلت األلف  والالم َرفعوا، ألنه مَيتنع من أن يكون حاال.
: أَمّ  املٌ ابلعلم، وأَّما العلَم فعاملٌ ابلعلم. فالنصب  على أنَّك مل جَتعل العلم الثاىنَ العلَم األّوَل ا العْلم  فعوتقول 

نك قلت: أَمَّا العلَم فعاملٌ ابألشياء. وأما الرفع  فعلى أنه جعل العلَم اآلِخَر هو الذى لفظَت به قبله، كأ
فهذا رفٌع ألنَّ املضمر هو  ،َأان عاملٌ به، وأما العلم  فما َأعلمىن بهالعلَم األّوَل، فصار كقولك: أَّما العلم  ف

 الِعلم ، فصار كقولك: أَما العلم  فحسٌن.
، وقد يَنصب أهل  العلم األّول نصبَت، كأَنَّك قلت: أَّما علماً فما أَعلمىن بعبد هللا فِإْن جعلَت اهلاءَ غريَ 

قد يتومهون يف هذا الباب غرَي احلال، وبنو متيم كَأهنم ال  احلجاز ىف هذا الباب ابأللف والالم، ألهنم
نَّ الذى َتوّهم أهل  احلجاز الباب  يَتومّهون غريَه، فمن مَثّ مل يَنصبوا ىف األلف والالم، وتركوا الق ْبَح. فكأَ 

يٌل، وأّما العقَل الذى يَنتصب ألنه موقوٌع له، حنَو قولك فعلت ه خَمافَة ذلك. وذلك قوهلم: أَّما النـُّْبَل فنب
 (1)."فهو الرجل  الكامل  

وقد لوحظ أن سيبويه شبه التوهم مبا وقع ملا كان على فاعل من الصفات، مثل: هالك، وما 
، وما جاء على فعيل، مثل مريض وصفًا للفاعل ال للمفعول، إذ وميتكان على فيعل، مثل سيد 

كسريها جرحى وقتلى، وقيل يف األخرى: تومهوها وصفا للمفعول مثل جريح وقتيل، فهذه قيل يف ت
 (2) مفعول.رضى وموتى، تومها على أهنا مبعىن هلكى وم

النعت: أشار سيبويه إىل وقوع التوهم وحدوثه يف ابب النعت على غري وجه الكالم يف قوله:" ومما  -4
جرى نعتًا على غري وجه الكالم هذا حجر ضب خرب، فالوجه الرفع، وهو كالم أكثر العرب 

اجلحر رفع، ولكن بعض العرب جيره، وليس  وأفصحهم، وهو القياس، ألن اخلرب نعت للجحر و
، ومثل  ذلك: هذه ثالثة  أَثواِبك. فكذلك يقع بنعت للضب، ولكنه نعت للذي أضيف إىل الضب

ا لك ج   ، وليس لك الضبُّ ِإمنَّ ْحر  على ج ْحِر ضّب ما يقع على َحبَّ ر ّماٍن، تقول: هذا ج ْحر  َضَّبَّ
، فلم مَينعك ذلك من َأْن قلَت جح ر  ضَّّب، واجلحر  والضبُّ مبنزلة اسم مفَرٍد، فاجنرَّ اخلَِرب  على ضبَّ

                                                           

  1/385، 3، طبالكتا( سيبويه، 1)
  14/242د.ط،  ،مصطلح التوهم يف كتاب سيبويه ( انظر شحاتة،2)
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. ومع هذا أهّنم أَتبعوا اجلرَّ كما أَتبعوا الَكْسَر الكسَر،  الضبَّ كما أضفَت اجلحَر ِإليك مع إضافة الضبَّ
 (1) ."هذاحنَو قوهلم: هبم وبدارِِهم، وما ِأشبه 

اخلليل ووافقه على جوازه، قال: " وهذا قول  اخلليل رمحه هللا، وال نـ َرى وقد أشار هبذا الرأي إىل قول 
، مثل  ما  ؛هذا واألوََّل إالّ َسواءً  ألنّه إذا قال: هذا ج ْحر  ضبَّ م تَـَهدٍم، ففيه من البيان أنّه ليس ابلضبَّ

 جاج:وقال الع ،ىف التثنية من البيان أنّه ليس ابلضب
  (2) املرملكأن نسج العنكبوت 

 (3) ."أنثىفالنسج مذكر والعنكبوت 
إذا استوى املتجاوران يف التعيني،  ويستفاد من قول اخلليل أن اجلر على التبعية ال يقع إال"

، فإن اختلفا فال جر وال نعت، فهذا االتفاق سبب من أسباب التوهم يف نعت االسم والعددوالنوع 
بعدة األول، وألن احلجرة له، وهذا مبعث قول اخلليل:"وإمنا يغلطون إذا كان اآلخر على غري ما هو 

مؤنثة، والعدة واحدة، ومن مث فقد غلطوا. فإذا قال:هذا جحر ضب متهّدم، ففيه من البيان أنه ليس 
ته ويف قول العجاج السابق جر املرمل جملاور  ،"ابلضب، مثل ما يف التثنية من البيان أنه ليس ابلضب

وكان اخلليل ال جييز اجلر على التبعية إال إذا استوى املتجاوران للعنكبوت، وهو يف احلقيقة صفة للنسج، 
 .(4)"يف التعريف و التذكري و التأنيث و التثنية و اجلمع

 ": التوكيد-5

يف أورد سيبويه الفعل"يغلطون" وهو حممول على التوهم يف املعىن خالل حديثه عن التوكيد املعنوي، 
أن القياس يقتضي القول: إهنم  واحلاصل كما سبق  قوله: إهنم أمجعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان،

ضمري "هم" وتومههم إايه على أمجعني ذاهبون، على أن أمجعني توكيد السم إن الضمري، ولعل تقدير ال

                                                           

  1/436، مرجع سابق( سيبويه، 1)
 15/150، 1، طهتذيب اللغة، اهلروي، 8/266، معجم العنيالفراهيدي،  انظر (2)
  1/437 ،3ط ،الكتاب( سيبويه، 3)
 14/243د.ط،  ،مصطلح التوهم يف كتاب سيبويه ( انظر شحاتة،4)
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توكيد له، وذاهبون أنه مبتدأ هو الذي جعل "أمجعون" مرفوعة، على أن "هم" املتوهم مبتدأ، وأمجعون 
 (1) ".خرب "إن

وهو اتبع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من حروف عشرة، كل منها يسمى: عطف النسق:  -6
، أما احلاالت اليت ذكرها سيبويه يف التوهم فتشمل التايل: (2) "حرف العطف"، ويؤدي معىن خاصًّا

أبو ب املقرتن ابلفاء، العطف العطف ابجلر على خرب ليس وما املنصوب، العطف على جواب الطل
 :على الشرط اجملزوم. وبيان ذلك كما يلي

 أوال: العطف ابجلر على خرب ليس وما املنصوب:

ابب الفاء ينتصب على إضمار أن، وما مل ينتصب فإنه يشرك علم أن ما انتصب يف  ول سيبويه:"يق
بتدإ أو موضع اسم مما سوى الفعل األول فيما دخل فيه، أو يكون يف موضع مبتدإ أو مبين على م

 ذلك. وسأبني ذلك إن شاء هللا.
تقول: ال أتتيين فتحدثين، مل ترد أن تدخل اآلخر فيما دخل فيه األول فتقول: ال أتتيين وال 

دثين، ولكنك ملا حولت املعىن عن ذلك حتول إىل االسم، كأنك قلت: ليس يكون منك إتياٌن حت
ضم الفعل إىل االسم، فأضمروا أن، ألن أن مع الفعل مبنزلة فحديٌث، فلما أردت ذلك استحال أن ت

ه، فلما استحالوا أن يضموا الفعل إلي االسم، فلما نووا أن يكون األول مبنزلة قوهلم: مل يكن إتياٌن،
 بيتا للفرزدق يقول فيه:مث ذكر  .(3)"أضمروا أن حسن؛ ألنه مع الفعل مبنزلة االسم

َانْيٍ ريًة ... وال انِعٍب إالَّ ببَ َمشائيم  ليسوا م ْصِلِحنَي عش  (4) غ راهب 
 وقول آخر للفرزدق:

 (5)طالب هْ وما ز ْرت  َسْلَمى أن تكون حبيَبًة ... إىلَّ وال َدْيٍن هبا أان 

                                                           

 14/244،املرجع السابق شحات، (1)
  3/558، 15 ، طالنحو الوايف( عباس حسن، 2)
 3/28 ،3ط ،الكتاب( سيبويه، 3)
  24( سبق خترجيه ص:4)
الآليل يف شرح أمايل مسط واألندلسي،  ء املهملة(، )مادة: حنطب، فصل احلا 1/336،لسان العرب( انظر ابن منظور، 5)

 1/281 ، )د.م: دار األندلس للطباعة، د.ـت(1ط،ضرائر الشعر، وابن عصفور، علي بن مؤمن، 1/572، القايل
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ملا كان األول تستعمل فيه الباء وال تغري املعىن، وكانت مما يلزم األول نووها يف احلرف اآلخر، حىت 
، ألن املعىن واحد ؛يف األول، كذلك صار مل آتك مبنزلة لفظهم بلم يكن إتيانٌ كأهنم قد تكلموا هبا 

معىًن واحٍد، وكل ذلك على إضمار يقول:"واعلم أن ما ينتصب يف ابب الفاء قد ينتصب على غري 
أن، إال أن املعاين خمتلفٌة، كما أن يعلم هللا يرتفع كما يرتفع يذهب زيٌد، وعلم هللا ينتصب كما ينتصب 

 فهذا عطف ابجلر تومها على تقدير حرف اجلر ابلباء. .(1)هب زيٌد، وفيهما معىن اليمني"ذ
 إن مل يكن للهوى ابلفعل غالاب الشهم مقداما وال بطلومن أمثلة ذلك قول الشاعر: ما احلازم 

إذ جر كلمة بطل عطفا على خرب "ما" املنصوب على توهم وجود حرف اجلر الباء الزائدة يف قوله: 
حلازم مبقدام وال بطل. ومل يقف األمر على "ما" و"ليس" بل عومل هبذه الصورة املعطوف على ما

 كان املنفية، كقول الشاعر:  منصوب
 (2)وال منمش فيهم منملما كنت ذا نريِب فيهم    و 

فجر منمشا لعطفه على منصوب كان املنفية لشبهه مبنصوب ليس يف صالحيته للباء حىت كأنه 
والنريب النميمة، واملنمش: املفسد ذات البني، واملنمل  ،بذي نريب وال منمش قال: وما كنت

 (3)."كذلك
ذكر سيبويه حتت ابب احلروف اليت تنزل مبنزلة  ًثنيا: العطف على جواب الطلب املقرتن ابلفاء:

فأصَّدق وأكن  (4)چۉ  ۉ  ې  ې   چ سألت اخلليل عن قوله عز وجل: األمر والنهي قوله:"
 كقول زهري:حلني " فقال: هذا  من الصا
 

  .(5)جائياَبدا يَل أيّن لست  م ْدرَِك ما مضى ... وال سابق شيئا إذا كان 

                                                           

 3/29، املرجع السابقالفراء، ( 1)
 6/244فصل النون،  ،3ط ،ان العربلس، منظور وابن، ابب السني والنون مع امليم، 13/17 ،هتذيب اللغة( انظر ابن فارس، 2)
 1/246، د.ط، مصطلح التوهم يف كتاب سيبويه شحاتة، (3)
  10املنافقون:( 4)
(5) 

 



54 
 

م قد أثبتوا يف األول الباء، فكذلك هذا  ا جروا هذا، ألنَّ األول قد يدخله الباء، فجاءوا ابلثاين وكأهنَّ فإمنَّ
ابلثاين، وكأهنم قد جزموا قبله، فعلى هذا تكلموا  ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزمًا وال فاء فيه

 .(1)"تومهوا هذا
فإن كان سيبويه قد وافق اخلليل يف محله هذه اآلية على التوهم، فقد قاس العطف على املضارع "

الذي يف جواب الطلب على العطف على خرب ليس املنصوب، فكما أ، خرب ليس توهم فيه وجود الباء 
 . (2) "وجودهاتوهم يف األول خلو املعطوف من الفاء مع مع خلوها منها، فقد 
أبو على الشرط اجملزوم. يف ابب "أو" يقول سيبويه:" وسألت اخلليل عن قول ًثلثا: العطف 

 األعشى: 
 (3) نـ ز لإن تَركبوا فر كوب  اخليِل عادت نا ... أو تـَْنزلوَن فإاّن َمْعَشٌر 

فيه أتركبون أو يكون كذا، ملا كان موضعها لو قال  فقال: الكالم هاهنا على قولك يكون كذا"
املعىن، صار مبنزلة قولك: وال سابٍق شيئاً. وأما يونس فقال: أرفعه على االبتداء، كأنه قال: أو مل ينقض 

 . (4)"أنتم انزلون. وعلى هذا الوجه فسر الرفع يف اآلية، كأنه قال: أو هو يرسل رسوالً 
كان حاضرا بوضوح يف كتاب ج الباحثة أبن مصطلح التوهم  ومن خالل العرض السابق تستنت

حىت يف املسائل اليت خالف فيها رأي اخلليل، وإمنا كان يعرب عنه كذلك  سيبويه وهو األكثر استخداما
وقد كان سيبويه يورد التوهم إلدراك املعاين املتعلقة بقضية من القضااي  ،بعبارات أخرى مثل الغلط والنية

  .س عليهيقا حنويال كأساس 
  

                                                           

 3/100 ،3ط الكتاب،، سيبويه (1)
  236/ 1، د.ط، مصطلح التوهم يف كتاب سيبويه شحاتة، ( انظر2)
 46ص    40( سبق خترجيه ص:3)
  3/51، الكتاب( سيبويه، 4)
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  (:ـه 207)الفراء التوهم عند 

كان الفراء من أبرز النحاة القدماء الذين استخدموا "التوهم" يف توجيه إعراب بعض اآلايت القرآنية، لقد  
بل و أكثر من ذلك يف كتابه معاين القرآن، ومن أمثلة ذلك استخدامه للفظ "الغلط" للتعبري عن التوهم 

وقد ذكر  (1چ ڎچ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  قوله تعاىل: يفأو احلمل على املعىن 
فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعّل احلََْسن ذهب « وال أدرأت كم ِبهِ »َعن احلََْسن أَنَّه  قَاَل: 

 إليها. 
ة من ورمبا غلطت العرب يف احلرف ِإَذا ضارعه آخر من اهْلَْمز فيهمزوَن غري املهموز مسعت امرأ"

: رأثت زوجي أببياتٍ  ألن َحالت قد ؛ويقولون لبَّْأت ابحلج وَحالت الَسويق فيغلطون  ،طيئ تـَق ول 
ي قال يف دفع الِعطاش من اإلبل، ولبَّأت ذهب إىل اللبأ الَِّذي يؤكل، ورأثت زوجي ذهبت إىل رثيئة 

 (2)."اللنب َوَذِلَك ِإَذا حلبت احلليب َعَلى الرائب

اء َعن احلََْسن )الشياطون( وكأنه من غلط الشيخ ظّن أنه مبنزلة اَل الفراء: وجويف مثال آخر، قَ 
 وهذا نوع التوهم الذي جييء يف مجع التكسري عرب عنه الفراء ابلغلط كذلك.( 3) واملسلمون.املسلمني 

ڳ  ڳ  ڳ  چ  :من أنواع العطف اليت محلها الفراء على التوهم يف يف توجيه قراءة قوله تعاىل

، ووجه اجلر عنده يف توهم إدخال حرف "يف"على األغالل، وليس على (4)چڱ  ڱ   ڳ
واألغالل، ولو نصبت يقول:" ترفع السالسل  ،ألن اخلافض عند الفراء ال يعمل مضمرا؛ اإلضمار 

 ، تريد َيْسَحبوَن َسالسَلهم يف جهنم.: يسحبونالسالسل وقلت

السالسل ي ْسَحبون، فال جيوز   اْبِن َعبَّاٍس أنه قال: )وهم( يف اْلَكْليبِّ َعْن َأيب َصاِلٍح َعنِ وذكر 
خفض السالسل، واخلافض مضمر ولكن لو أّن متومها قَاَل: ِإمنا املعىن ِإذ أعناقهم يف األغالل ويف 

 ا ر ّد إىل املعىن قول الشَّاِعر:السالسل يسحبون جاز اخلفض يف السالسل َعَلى َهَذا املذهب، ومثله مم

                                                           

 16يونس: (1)
 1،1/459، طالقرآنمعاين الفراء،  (2)
 2/386املرجع السابق،  (3)
 71غافر: (4)
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 (1)سامل احلياِت ِمْنه  القَدما ... األفعوان والشُّجاَع الشجعما دْ قَ 

فنصب الشجاع، واحليات قبل َذِلَك مرفوعة أَلنَّ املعىن: َقْد ساملت رجله احليات وساملتها، فلما احتاج 
 (2)احليات".إىل نصب القافية جعل الفعل من القدم واقًعا َعَلى 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ما جاء يف قوله تعاىل: توهملفراء من أمثلة العطف على الذكر ا

چ  ےڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 .وفة على )غري(، فيكون اتبعا له، فأجاز أن تكون يف موضع نصب، على توهم أهنا معط(3)

: كنت غري الفراء:"وقوله: )َوال م ْسَتْأِنِسنَي( يف موضع خفض ت  يقول  تبعه الناظرين كما تـَق ول 
ولو  .كقولك للوصي: ك ْل من مال اليتيم ابملعروف غري متأثّل مااًل، وال َواٍق مالَك مبالهقائم وال قاعٍد و 

ت بينهما بكالم. وكذلك كل جعلت املستأنسني يف موضع نصب تتوهَّم أن ت تبعه بغري  َلّما أن ح لْ 
ل. من َذِلَك قولك: قت بينهما بكالم جاَز أن يكون اآلخر معراًب خبالف األو معىن احتمل وجهني مث َّ فرّ 

 .(4)ما أنت مبحسن إىل َمن أحسن إليَك وال جم ِْماًل، تنصب اجململ وختفضه"

ا على )غري( املنصوب، التوهم الذي رمى إليه الفراء هو أن يكون مستأنسني ابجلر، معطوفو 
من التوهم، لوجه أشار إليه عدد من النحويني من غري أن يذكروا أنه على توهم أنه منصوب مثله، وهذا ا

وظاهر عباراهتم أنه من العطف على اللفظ، قال األخفش:"وال مستأنسني" فعطفه على غري فجعله 
 .نصبا

وقال أبو حيان: أو معطوف على وقال أبو جعفر النحاس: يف موضع نصب عطفاً على غري، "
إعراب التابع  أ الفراء إىل محل الظاهرة على التوهم أن األصل أن يكونغري فهو منصوب. والذي اجل

كإعراب متبوعه، ولكن ملا كان املتبوع )غري( منصوابً و التابع جمروراً جاز عطف اجملرور على املنصوب 

                                                           

 1/107، 1، طضرائر الشعربن عصفور، ا، و 1/214، أبواب العني واجليم، هتذيب اللغةانظر ابن فارس،  (1)
 3/11، 1، طمعاين القرآنالفراء،  (2)
  53( األحزاب:3)
  2/347، 1، طمعاين القرآن( الفراء، 4)
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العطف على التوهم شيء والعطف على املوضع شيء على أنه منصوب مثله، واملشهور عند النحاة أن 
 (1)."آخر

 (ه286) التوهم عند املربد

 زهري:املربد يف بيت  أما قول
 (2)َبَدا ىِلَ َأىنَّ لست  م ْدرَِك ما مَضى ... وال ساِبقاً شيئاً إذا كان جائيا

"الباء" يف خرب "ليس"، خالف املرّبد مذهب اخلليل، يف مسألة: العطف ابجلّر على توهم وجود فقد 
ف اجلّر ال تعمل مضمرة"، وروى "سابًقا" و"انعًبا" ابلنصب و"ما" العاملة عملها، وقال: "إّن حرو 

 (3) ".سب إىل سيبويه: أنه روى ابجلّر مساًعا عن العرب، رغم ضعفه وب عدهون
ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  چ  قوله تعاىل:ومن األمثلة اليت محلها املربد على املعىن يف القرآن الكرمي، ما جاس يف 

ڀ         ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ           

، )فأمجعوا( : كل القراء قرأ ابهلمز (4)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  
األمر أيضا، حسن بغري  وكسر امليم، من قوهلم: أمجعت على أمر كذا وكذا، إذا، عزمت عليه، وأمجعت

على العطف على  (الشركاء)فيكون نصب  ا أمرهم(حرف جر، كما قال هللا جل ذكره: )إذ أمجعو 
 املعىن، وهو قول املربد، وقال الزجاج: هو مفعول معه

ألن تقديره: فأمجعوا ذوى األمر، بغري حذف، وقيل: « األمر»وقيل: )الشركاء( عطف على 
  .(5)على عامل حمذوف، تقديره: وأمجعوا شركاءكم« الشركاء»انتصب 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  اب يف قوله تعاىل:كما أن املربد وجه اإلعر 

، على احلمل على املوضع، فلم يستخدم مصطلح التوهم هنا، وذلك يف قوله:" نظري (6)چې    

                                                           

  2/339 د.ط، ،أثر التوهم يف بناء القاعدة عند الفراء اجلبايل،( انظر، 1)
  13( سبق خترجيه ص:2)
 9/104، 4، طخزانة األدبالبغدادي،  (3)
  71( يونس:4)
  4/208، ط.د ،القرآنية املوسوعة األبياري، (5)
 10( املنافقون:6)
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من هذا قولك ليس زيد بقائم وال قاعدا على املوضع ومثله خشنت بصدره وصدر زيد وعلى هذا قراءة 
له على ما عملت فيه وقرئت هذه الفاء ومل حيم محله على موضع چۉ  ۉ  ې  ېچ  قرأ

ومثل ما حيمل  .ابلنصب والرفع يف الرسول (1)چ  چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ :اآلية على وجهني
  (2) على املوضع قوله:

 (3)معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا ابجلبال وال احلديد
نه آخرون لى املوضع يف ما عرب عاملربد لتعبري احلمل عفنالحظ يف األمثلة السابقة استخدام 

 ابلعطف على التوهم.

وخالصة ما ذهب إليه املربد أنه قد نبه على بعض مواضع العطف على التَّوهم فـي بعـض 
الشواهد املعروفة، غري أنّه كان يستعمل مصطلح العطف على املوضع مبعىن العطـف على التَّوهم، وجعل 

ملعىن؛ وهلذا تداخلت عنده شواهد من ابب العطـف علـى ا ضع والعطف على الّتوهمالعطف على املو 
العطف على التَّـوهم مـع شـواهد العطـف علـى املوضع، غري أنّه مل حيمل عليه شيئًا من القرآن، ومحل 

 (4) فيه.على العطف على املوضع ومل ينص على التوهم چۉ     ۉچ  قولـه تعـاىل:

  ه(538التوهم عند الزخمشري )

ري من القول ابحلمل على املعىن يف تفسريه، فقد ذكره بصفته أحد األوجه اليت عرضها الزخمش مل يكثر
 .غريه دون أن يتبىن أحداً منها

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ فمن ذلك قوله يف اآلية: 

رَب ؟ قلت: الواو للحال ال ، فإن قلت: عالم عطف قوله َوَأصابَه  اْلكِ (5)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    

                                                           

 3( التوبة:1)
 4/371، املقتضب( املربد، 2)
 2،1/36، طاألمايلبن عيذون، ا، 1/50، 1، طالفريدالعقد األسدي،  (3)
 13/338 د.ط، ،وغلو النحاة العطف على التوهم بني أصالة القاعدة( سيف الدين الفقراء، 4)
  266( البقرة:5)
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ن تكون له جنة وقد أصابه الكرب. وقيل يقال: وددت أن يكون كذا ووددت لو كان للعطف. ومعناه أ
 (1)املعىن، كأنه قيل: أيوّد أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكرب.كذا، فحمل العطف على 

 ويف أبيات زهري ابن أيب سلمى: 

 عفوا ويظلم أحياان فينظلمهو اجلواد الذي يعطيك انئله ... 

 (2)وإن أاته خليل يوم مسغبة ... يقول ال غائب ماىل وال حرم

ألن الشرط ماض مل ؛ورفع  ،الشرطفقوله "يقول ... إىل آخره"كناية عن ذلك، وهو جواب 
لة العطف على أيؤثر العامل يف لفظه اجلزم، وقد يرفع جواب الشرط املضارع لتخيل أنه ماض، كمس

ء، أى فهو يقول. وقيل: التقدير يقول: ال غائب ماىل إن أاته خليل قيل إنه على تقدير الفاالتوهم. و 
 ( 3)."وما قبله قول الكوفيني فاجلواب حمذوف دل عليه املذكور، وهو قول سيبويه،

ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  چ  يرى الزخمشري يف قوله تبارك وتعاىل:

 بوب كأنه قيل: و وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقو ح الباء يف يعقيف قراءة من فت ،(4چيئ   
 على طريقة قوله:

 (5) غراهباوال انعب إال بني ...مشائيم ليسوا مصلحني عشرية

وقد سلك طريق التشبيه ابلبيت ،  (6) املعىنوهبذا يتبني لنا أن الزخمشري عاجل هذه القراءة ابلعطف على 
 لح التوهم كذلك.السابق دون أن يذكر مصط

  

                                                           

 1/314 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 1)
 1/276، 2، طمل اللغةجم، القزويين، 11/215 ،3ط ( انظر ابن منظور، لسان العرب،2)
 1/537، مرجع سابق( الزخمشري، 3)
  71( هود:4)
  21( سبق خترجيه ص:5)
  82، جملة كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، العدد األول/التوهم يف الدراسات العربية والصرفيةالسيد رزق الطويل، انظر ( 6)
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  هـ(672) التوهم عند ابن مالك

جيـر املعطوف على اخلرب الصاحل للباء مع أجاز ابن مالك العطف على التَّوهم، ونـّص علـى أنّـه قـد "
ذلك يف املعطوف على منصوب اسم الفاعل، ودّلل  ْفعلي سقوطها، ويندر ذلك مع غري ليس وما، وقد

علـى  أنّه حصر العطف على التَّوهم يف هذه املسائل، ومل ينصّ  غيـرلذلك ببعض الشواهد الشعرية، 
 ان يف حاشيته، وذكر الدماميين أن الذي عليه مجهور النحاةصبّ الكرمي، وأخذ برأيه ال جـوازه فـي القـرآن

ويبدو أن ابن مالك مل يكن يستسيغ القول ابلتوهم إال يف احلالة السابقة اليت " (1)."أنّه غري مقيس
ابخلطأ الذي ال  رانها، وذلك ألنه مل يوافق سيبويه أصال يف أن العرب يغلطون أي يتومهون، وفسرهاذك

ينسب للعرب، فاعرتض عليه بقوله: "إننا مىت جّوْزان عليهم ذلك، فقد زالت الثّقة بكالمهم، ميكن أن 
 (2)وامتنع أْن نثبت شيًئا اندرًا، خشية أن يقال: "أنه َغِلَط".

  ه(745) حيان أيبالتوهم عند 

چ  التوهم يف مسائل عدة، منها ما جاء يف الفاحتة من نصب ربَّ يف قوله تعاىل: إىلتطرق أبو حيان 

، حيث قال:"وقول من زعم أنه نصب رب بفعل دل عليه الكالم قبله، (3)چپ  پ  پ  پ
طف، وال ينقاس كأنه قيل حنمد هللا رب العاملني، ضعيف، ألنه مراعاة التوهم، وهو من خصائص الع

 وهم وعلق عليه بعدم قبوله للقياس. ، حيث ذكر الت(4)فيه"
ٻ     ٻ  ٻ    چ وتكرر مصطلح التوهم يف موضع آخر عند ابن حيان، وذلك يف ختريج قوله تعاىل:

قد ذكر أن  هألن ؛هي قراءة مشكلة ، فقد قرأ ابن السميفع: "كمثل الذين"على اجلمع فقال:(5)چٻ 
فا ال يعود الضمري عليه إال كما يعود على اجلمع، فكيف صله الذين فحذفت نونه ختفيالذي إذا كان أ

حدها: أن يكون إفراد الضمري محال وه، أعلى وج هإذا صرح به؟ وإذا صحت هذه القراءة فتخرجيها عند
ومعىن، كما جزم ابلذي من على التوهم املعهود مثله يف لسان العرب، كأنه نطق مبن الذي هو لفظ 

                                                           

  13/338 د.ط، ،الة القاعدة وغلو النحاةالعطف على التوهم بني أصسيف الدين الفقراء،  انظر( 1)
 1/88قاسم حممد صاحل،ظاهرة احلمل على التوهم يف النحو، حبوث اللغة العربية، جامعة جرش،  انظر( 2)
 2( الفاحتة:3)
 1/35، د.ط، البحر احمليط( أبو حيّان، 4)
  17( البقرة:5)
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وإذا كان التوهم قد وقع بني خمتلفي احلد، وهو إجراء املوصول يف اجلزم وهم أنه نطق مبن الشرطية، ت
 (1) املوصوالن.جمرى اسم الشرط، فباحلري أن يقع بني متفقي احلد، وهو الذين، ومن 

أشار أبو حّيان إىل العطف على التوهم وأنه ال بد أن يكون املعىن فيه متحدا يف املعطوف 
فاحتد املعىن من حيث الصالحية چې   ې ۉ     ۉچ  تعاىل:عطوف عليه، ومثاله قوله وامل

 (2)جلواب التحضيض، ومثل ذلك قول الشاعر: 

 (3)تقي نقي مل يكثر غنيمة ... بنكهة ذي قرىب وال حبفلد

، (4)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  وذكر أبو حّيان قراءة الكسائي ابلرفع يف قوله تعاىل:"
التوهم، إذ يوهم يف قوله: إن النفس ابلنفس، وهذا العطف هو من العطف على  هلم النفسأي: قل 

ابلنفس، إنه النفس ابلنفس، واجلمل مندرجة حتت الكتب من حيث املعىن، ال من حيث اللفظ، مث 
 (5)."ألنه ال ينقاس إمنا يقال منه مامسع ؛ أعقبه بقوله أن هذا الوجه احملمول على الّتوهم ضعيف

استخدم مصطلح العطف على التوّهم يف تفسريه أكثر من الحظ يف املثالني السابقني أن أاب حيّان نو 
مرة، أي أنه قبل به على الرغم من احرتاز كثري من العلماء اآلخرين استخدام لفظ التوهم فيما يتعلق 
ابآلايت القرآنية، إال أن هذا التعدد يف األمثلة مل جيعل هذه الظاهرة عنده صاحلة للقياس كما نص عليه 

 مراراً.

اخلريج ابلتوهم فيما يتعلق ابلقرآن مامل يكن بد من ذلك، يقول:"  إىل حيّان ال مييل إال أن أاب
وذلك يف معرض ،ولكن العطف على التوهم ال ينقاس فال حيمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه"

، قال ابن عطية: فمن يف هذا (6)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  حديثه عن قوله تعاىل:
ألن موضعها نصب على املعىن بيكفيك الذي ؛موضع نصب عطفا على موضع الكاف التأويل يف 

                                                           

  1/126حيّان، مرجع سابق، ( أبو 1)
 3/168( املرجع السابق، 2)
 1/66، د.ط ،سر الفصاحةاخلفاجي، ، 3/154 ،3ط ،لسان العربانظر ابن منظور،  ( البيت لزهري،3)
  45( املائدة:4)
  4/272،د.ط، البحر احمليطأبو حيان،  انظر( 5)
  64( األنفال:6)
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سدت حسبك مسدها، واعرتض عليه ابن حّيان إال إن قيل إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل 
آخر خالفا لقول ابن عطية  يكفيك هللا أو كفاك هللا، وألن العطف على التوهم ال ينقاس أخذ برأي

 :ومن" جمرورة على حذف وحسب لداللة "حسبك" عليه فيكون كقولهوهو أن يكون "

 (1) انراأكل امرئ حتسبني امرأ ... وانر توقد ابلليل 

حّيان  أبو، وهذا الوجه الذي خرجه أي وكل انر فال يكون من العطف على الضمري اجملرور
وخرج عليه البيت وغريه ليس مبكروه وال ضرورة كما يقول ابن عطية بل وقد أجاز سيبويه يف الكالم 

 (2) ذكران.من الكالم الفصيح، فأخذ به مادام قد وجدت مندوحة كما 
ڤ  ڤ  ڦ  چ  تعريف لذلك العطف عندما وصل إىل قوله تعاىل: إجيادوقد حاول أبو حيّان 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

أما قراءة ويقول ابلنصب، فوجهت على أن هذا القول مل يكن إال عند قال:" و  ،(3)چڎ  ڈ    
أن أييت، إذ معىن: فعسى هللا أن أييت، معىن فعسى الفتح، وأنه حممول على املعىن، فهو معطوف على 

أن أييت هللا، وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهم، يكون الكالم يف قالب فيقدره يف قالب 
يصح أن يعطف ضمري اسم هللا وال شيء منه. وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمري آخر، إذ ال 

أي ابهلل. فهذا الضمري يصح به الربط، أو هو معطوف على أن  حمذوف أي: ويقول الذين آمنوا به،
أييت على أن يكون أن أييت بدال من اسم هللا ال خربا، فتكون عسى إذ ذاك اتمة ال انقصة، كأنك 

سى أن أييت، ويقول: أو معطوف على فيصبحوا، على أن يكون قوله: فيصبحوا منصواب قلت: ع
 (4)."ىن التمينإبضمار أن جوااب لعسى، إذ فيها مع

                                                           

، األصمعياتواألصمعي، ، 1/229،د.ط، الكامل يف اللغة واألدب داود عدي بن زيد، انظر املربد، أبو العباس، أليب( البيت 1)
  1/191، 7ط
  5/348، د.ط، البحر احمليطأبو حّيان،  انظر( 2)
  52( املائدة:3)
  4/259،د.ط، مرجع سابق( أبو حيّان، 4)
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يالحظ مما سبق أن أاب حّيان استعمل التوهم كثريا، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أتخره، 
  )1(. كماً هائالً من التوجيهات واآلراءفأخذ عن حشد هائل من النحاة واملفسرين، فورث عنهم مجيعاً 

لـى التَّوهم يف القرآن وعلى الرغم من ورود أمثلة ال أبس هبا من اآلراء اليت نصت على العطف ع
عطف التَّوهم ال ينقاس وال جيوز أن حيمَل عليه  علـى أن الكرمي عند أيب حيان يف تفسريه، فِإنَـّه نـص

مندوحة وقصر احلمل على التَّوهم يف ابب العطف، ووصف التأويالت  شيء من القـرآن مـا وجـدَت عنـه
مما يعين أنّه مل أيخذ به يف توجيه القرآن وقراءاته، ولكنه كان يذكرها من ابب  ابلضعفبه اليت تقول 

 )2( .ها يف توجيه اآلايت القرآنية وقراءاهتااحلرص على ذكر اآلراء مجيع

  

                                                           

 1/56،د.ط، القراءات القرآنيةاحلمل على التوهم يف العنزي،  انظر( 1)
 1/345 د.ط، ،ويع الشاهدالتوهم يف النحو بني أصالة القاعدة وتط( سيف الدين الفقراء، 2)
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  ه(761) التوهم عند ابن هشام

 عدة مواضع، من ذلك مثال، قول الشاعر:ر ابن هشام التوهم يف ذك

 (1)فأبلوين بليتكم لَعلي ... أصاحلكم وأستدرج نواي

أنه على  برأي ابن هشام اِبلّنصب والصوابَأي نواي وكَذلك اْختلف يف حَنْو قَاَم اْلَقْوم غري زيد وعمرا 
فلسنا ابجلبال : ع إال زيدا ومعناه فشبهوه بقوهلمألن غري زيد يف موض ؛التوهم وأنه مذهب سيبويه لقوله

واشرتط يف جواز العطف على التوهم دخول العامل املتوّهم، وشرط حسنه: يف كثرة  (2) احلديدا.وال 
 ومما ذكره ابن هشام قول الشاعر: (3) العامل.دخول 

 (4) بتغر فَِإيّنِ وقفت اْليَـْوم واألمس قبله ... ببابك َحىتَّ َكاَدت الشَّْمس 

روى هذا اْلبْيت ِبفْتح أمس على أَنه ظرف م عرب لد خ ول أل عَلْيِه ويروى أَْيضا اِبْلَكْسِر وتوجيهه 
ْعراب على أَنه قدر د خول يف على اْليَـْوم مثَّ عطف َعَلْيِه  ِإمَّا على اْلبناء وتْقِدير أل زَائدة َأو على اإْلِ

 (5) التـََّوهُّم.عطف 

اة من مل يلتزموا ابلشروط اليت ذكرها ابن هشام وتوسعوا يف العطف على احملل. النحعلى أن هناك من "
إذ عطف  (6)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۇ   چ  فقد أجاز الفارسي العطف على احملل يف قوله تعاىل:

 (7)."يوم على اسم اإلشارة على أن النصب الميكن ظهوره يف الفصيح

                                                           

ط األويل،  ،الزاهر يف معاين كلمات الناساألنباري، و  ،11/474 ،3ط ،لسان العرب( البيت أليب داود، انظر ابن منظور، 1)
1/288 
 1/621، 6، طاللبيب يف كتب األعاريبمغين ( ابن هشام، 2)
  1/619،املرجع السابقابن هشام،  انظر( 3)
، 1، طاحملكم واحمليط األعظم، وابن سيدة، 6/8مادة أيس، ابب السني فصل األلف، ، 3ط، ن العربلساابن منظور،  انظر( 4)

 8/565مادة: مقلوبة أ م س، 
  1/131، املرجع السابق( ابن هشام، 5)
  60هود:( 6)
  1/91،د.ط، ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والصرفيةالطويل،  انظر (7)
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ه ابملراد من الغلط الذي أشار إليه سيبويه عندما تصرحيولعّل من أبرز ما نّص عليه ابن هشام 
رداً على من محله مبعىن اخلطأ قال: واعلم أن انساً من العرب يغلطون"، وأبن املقصود منه هو التوهم، 

أو اللحن عندما قال:" ومراده ابلغلط ما عري عنه غريه ابلتوهم وذلك ظاهر من كالمه ويوضحه إنشاده 
أنه أراد ابلغلط اخلطأ فاعرتض عليه أبان مىت جوزان ذلك عليهم زالت الثقة ابن مالك البيت وتوهم 

 (1)بكالمهم وامتنع أن نثبت شيئا اندرا إلمكان أن يقال يف كل اندر إن قائله غلط".

وخاصة يف  كما استخدم ابن هشام تعبري العطف على املعىن للتعبري عن العطف على التوهم
ام:"من العطف على املعىن على قول البصريني حنو أللزمنك أو تقضيين ول ابن هش، يقاآلايت القرآنية

حقي إذ النصب عندهم إبضمار أن وأن والفعل يف أتويل مصدر معطوف على مصدر متوهم أي 
يف قراءة أيب حبذف النون وأما  (2)چٺڀ  ڀ   ڀچ  :ومنه ،ليكونن لزوم مين أو قضاء منك حلقي

ف على لفظ تقاتلوهنم أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون ومثله ما فبالعط (3)ابلنونقراءة اجلمهور 
أتتينا فتحدثنا ابلنصب أي ما يكون منك إتيان فحديث ومعىن هذا نفي اإلتيان فينتفي احلديث أي 
ما أتتينا فكيف حتدثنا أو نفي احلديث فقط حىت كأنه قيل ما أتتينا حمدًث أي بل غري حمدث وعلى 

أي فكيف ميوتون وميتنع أن يكون  ،(4)چھ   ھ  ھ  ے چ  :قوله سبحانه وتعاىلملعىن األول جاء ا
على الثاين إذ ميتنع أن يقضي عليهم وال ميوتون وجيوز رفعه فيكون إما عطفا على أتتينا فيكون كل 

عليه حرف النفي أو على القطع فيكون موجبا وذلك واضح يف حنو ما أتتينا فتجهل أمران  منهما داخال
  (5)ه وألنه لو عطف جلزم تنسى.تقرأ فتنسى ألن املراد إثبات جهله ونسيانومل 

 (6) القرآن.ونّص يف موضع آخر أن العطف على التوهم يطلق عليه عطف على املعىن يف 

                                                           

  6،1/622، طيف كتب األعاريب مغين اللبيب( ابن هشام، 1)
  16( الفتح:2)
28/77، التفسري الكبري، والرازي، 5/60، فتح القدير( انظر الشوكاين، 3)

  36( فاطر:4)
 624 /1، مرجع سابق( ابن هشام، 5)
 1/553، مرجع سابقابن هشام،  (6)
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لقد أضاف ابن هشام إىل ظاهرة التوهم ألوااًن من التصنيف والتقعيد أعطاها صفة املنهج 
التوهم و وضع له شروطاً متيزه العطف عقد قسماً خاصاً للعطف على املتكامل، ففي حديثه عن أقسام 

وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل املتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله ، يقول:"عن سائر األقسام
كما وقع هذا العطف يف اجملرور وقع يف   هناك وهلذا حسن قول زهري: وال سابٍق شيئا إذا كان جائيا،

 )1( .ا وفعال ويف املركباتا يف املرفوع امسا ويف املنصوب امسأخيه اجملزوم ووقع أيض

مث يتحدث عن العطف على املعىن يف ميدان املركبات فيقول:"وأما يف املركبات فقد قيل يف قوله 
: ليبشركم وليذيقكم، وحيتمل أنه على تقدير )2چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گچ  تعاىل:

 )3(أرسلها. كذا وكذا   أن التقدير: وليذيقكم، وليكون

وهكذا نكون قد عرضنا يف هذا الفصل جمموعة من أقوال النحويني القدماء، فيما يتعلق ابلتوهم، 
أو العطف على املعىن، ويالحظ أهنا كانت مسائل متفرقة متناثرة يف كتبهم، ولعل ما حظي منه 

 . من ضروب العطفبوصفه ضرابً  أ درجابلتخصيص ما كان حتت مسمى العطف على التوهم الذي 

  

                                                           

 620-1/619، 6، طمغين اللبيب يف كتب األعاريب( ابن هشام، 1)
 64( الروم:2)
 1/620، مرجع سابق( ابن هشام، 3)
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 فصل الثالث: تناول احملدثني ملفهوم التوهمال
 املبحث األول: قبول احملدثني لظاهرة اإلعراب على التوهم

ستعرض الباحثة يف املبحث األول من هذا الفصل أقوال عينة من علماء وابحثي اللغة املعاصرين حول 
القبول ابملصطلح من انحية، مث ونقاشاهتم، حول التوهم يف النحو العريب، وأبرز ما بنو عليه آراءهم 

هنا من البد ، و مناقشة جهود عدد منهم يف وضع تعريف دقيق له، مع مراعاة الرتتيب الزماين يف العرض
املالحظات اليت كتبها عبد القادر مغريب، بوصفه أقدم من عرضت آراءه يف هذا الباب من  اإلشارة إىل

 .عليه لتعليقابممن جاء بعده  العلماء املعاصرين، وقام كثري

، لقد كان للشيخ عبد القادر مغريب فضل يف إًثرة هذا املوضوع على مائدة جممع اللغة العربية
نشرت يف عشرينات القرن املنصرم، وكانت م األصالة أو اجنذاب الطبع، وقد حتت عنوان: قاعدة توهّ 

ن معاصريه اجملمعيني إعمال يت اقتضت منه ومحمكومة عنده كجل املسائل اللغوية األخرى، ابملناسبة ال
هي مناسبة دفع اجملامع إىل إصدار قرارات فيما  الفكر للتوصل إىل نتائج حمددة يف قضااي لغوية بعينها،

 )1( جيوز للمعاصرين استعماله للوصول منها إىل مسوغات إصدار هكذا قرارات.

األلفاظ الأبس به، ميكن أن هبا عددًا من ويقرر املغريب أنه وجد يف العربية الفصيحة احملتج  
للمجمع إجازة ألفاظ معاصرة، وللمجمع أن يستند على ماجاز للقدماء معتمدًا على التوهم،  يسوّغ

مجع يف حبوثه الثالثة حنو مخسني لفظة، معظمها من األلفاظ الفصيحة املعجمية اليت أتثر الفصحاء فيها 
ا يلحظ يف هذه اجلهود األولية اليت بدأها املغريب أنه دة، غري أن مبقاعدة "توّهم األصالة"، وبعضها مولّ 

أواًل: مل يعن يف حبوثه حبد مفهوم التوهم، وًثنيا: يكاد يقصر جهده يف هذه املسألة على الكلمات من 
 حيث بنيتها واشتقاقها، يقول يف موضع:"ولعلهم إمنا قالوا مياسم يف موسم، ابتعادا عن التباسها ابملواسم

 )2(مجع موسم". 

اقتصرات يف اجلانب الصريف: أوهلما توهم احلرف الزائد أصلياً كميم و ويف رأيه أن للتوهم ضربني "
منطقة، قالوا يف الفعل منه متنطق، والقياس تنطق، وقدم له من الشواهد مايسوغ قبوله، والعكس أي 

                                                           

 1/4، د.ط، التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  (1)
 1/4، املرجع السابقالغامدي،  (2)
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( كقولك مصايد مثل )مصايدد اجلمع توهم احلرف األصلي زائداً. وًثنيهما يف تبادل اهلمزة والياء عن
األمساك يف الكويت حتتاج إىل تنظيم، وتوهم صرف الكلمة املمنوعة من الصرف، مثل: أطباء، علماء، 

  )1(."شرفاء، حلفاء. وتوهم منع كلمات من الصرف وهي معروفة مثل: آالء، أمساء،أنباء، آراء

 (2) أمنيالتوهم عند حممد شوقي قبول 

التباين يف ة التوهم، جيد فيه من االختالف و إن املتتبع لكتاابت الباحثني يف ظاهر م: موقفه من التوه
وجهات النظر للمعاصرين، ما كان فيه األقدمون من االضطراب يف قبول املصطلح، فهناك من املعاصرين 

بوجود رين ممن أقروا من أنكر التوهم مجلة وتفصيال، وليس ذلك حمور دراستنا، وسنقتصر هنا ابملعاص
 التوهم يف النحو العريب.

حيث أراد أن يدافع عن أصالة اللغة العربية، حممد هبجت األثري،  املعاصرين الرافضنيهؤالء من 
وصفائها، وسالمة السليقة فيها. ورأى أن يف أقوال النحاة واللغوين أنواعاً من مزاعم التوهم نسبوها إىل 

فعارض أقوال املغريب  يف الصرف، ومنها ما مشل أبواابً ،  واحداً أنواع مث فندها واحداً العربية، وعدها سبعة 
قال إن املقصود ابلتوهم هو اخلطأ واحنراف مث  مبحاولة أتكيد أن النماذج اليت أوردها ال تثبت التوهم،

 (3)اللغة عن السالئق.

زاعم ومربرا األسباب ة يرد فيه على تلك املمث جاء بعده حممد شوقي أمني، فنشر حبثا يف جممع اللغة العربي
شوقي أمني أعدت إبحكام للعرض يف ذا فاألوراق اليت قدمها األثري و إ ،اليت تدعوا لقبول هذه الظاهرة

                                                           

 1/12م،2010، مايو478، جملة البيان، العددالنحوينيظاهرة التوهم عند ( ليلى السبعان، 1)
ة األولية، ومل يتم دراسته الثانوية حيث تفرغ للبحث والدراسة (  ولد يف القاهرة، وعاش يف مصر.التحق ابألزهر، وانل منه الشهاد2)

(، وع نّي 1930ىّل حترير جملة )الشاعر( )يف علوم اللغة واألدب والشريعة،والزم دار الكتب واخلزانة الزكية بقبة الغوري ابلقاهرة. تو 
ما عمل حمررًا ملكتب رؤساء اجملمع الثالثة األول. مث ع نّي (، ك1934حمررًا مبجمع اللغة العربية ابلقاهرة منذ الدورة األوىل النعقاده )

توىّل إخراج كثري من كتب العالمة (، 1974خبريًا للجان األلفاظ واألساليب واملعجم الوسيط، وانتخب لعضوية جممع اللغة العربية )
والدراسات العربية، ومعهد الدراسات أمحد تيمور، وراجع مصطلحات التكنولوجيا ملعهد اإلمناء العريب، وحاضر مبعهد البحوث 

ع عشر لشعراء العربية يف القرن التاس موقع معجم البابطني،اإلسالمية، ومّثل اجملمع يف مؤمترات مبصر وأقطار الوطن العريب. )
 والعشرين(

، 1977لمي العريب، أبريل ، جملة جامعة الدول العربية، اجملمع العحتقيق معىن بناء اللغة على التوهم ( انظر حممد شوقي أمني،3)
 2/360العدد
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به  حظياجملامع اللغوية، إلعادة النظر حول ظاهرة التوهم، وهذا يدل على الرتدد يف األخذ والرد اليت 
 هذا املوضوع.

اء اللغة على التوهم مرّده اللغة وما نقله عن رواهتا، إن حقيقة بنفكان يرى  أما شوقي أمني
ن إىل الشيء. فليس هناك يف أصل واللغة تقول توهم الشيء أي ختيله ومتثله، وتقول: التوهم سبق الذه

ودليل آخر على صحة التوهم  والغفلة واالعتباط عن قرب وال عن بعد، اللغة مايدل على معىن اخلطأ
استخدموا التوهم لتشبيه هذا بذاك، وإعطاء هذا حكم ذاك،  حيث منه، للغوينيالعلماء وايف مراد عنده 

كاإلشباه واملشاهبة،   رادفات ونظائر حتل حملها،وكانوا يستخدمون م على اعتبار الفرض والتقدير،
هذا معاملة ذاك"، وغريها من عبارات،  ، و " معاملةواملشاكلة، و "كأنه كذا" و " إحلاق هذا هبذا"

دم واجلري على غري املطرد، فهذا الكسائي يستخ ،ك عند التنبيه على الشذوذ وخمالفة القياسوكل ذل
التشبيه، يف معاملة الزائد معاملة األصلي يف التسمية  بطّحان، وكذلك  املشاهبة، وهذا الفراء يستخدم

ثل: مسعت لغاهَتم. اجلوهري استعمل كلمة التشبيه واالحلاق والتوهم يف تعليالت شىّت، منها النصب يف م
. يقول حممد أمني:" ة التوهم وردت يف كتاب سيبويه يف مواضع سبعة أو تزيدأن كلمومن األدلة أيضا 

إن نسبة البناء على التوهم ليست من مقوالت اخلالفني من النحويني، إذ هي من املصطلح النحوي 
 (1) ".م مصائب: تومّهوا أن مصيبة فعيلةالباكر، وحسبنا أن ننقل مارواه سيبويه عن اخلليل يف تعليل قوهل

لقد كّرس حممد أمني جهده ،د حممد أمني على تفنيدات األثري يف كل نوع من أنواع التوهم اليت ذكرهاور 
ألنه مل جيد يف دعاوى املبطلني ما يصح االحتجاج به، وأتصيالً ملا  ؛يف اثبات صحة البناء على التوهم

 وصل إلينا من املأثورات.

  

                                                           

 363-2/362د.ط،  ،حتقيق معىن بناء اللغة على التوهم( انظر شوقي أمني، 1)
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 (1) التوهم عند السيد رزق الطويلل قبو 

يظهر لنا السيد رزق انفياً مزاعم أن يكون املراد من التوهم عند سيبويه اخلطأ، فيقول:" وهذا أمر ابلغ 
النُّحاة لعبارة سيبويه، إذ كيف يغلطون وحنن نبين القواعد على أساس السماع العجب، برغم تفسريات 

منهما داللته يف اللسان العريب، ألن  اخلطأ فلكلالتوهم عن كما رأى بضرورة فصل معىن  (2)منهم"
. فهناك فرق عنده بني اخلطأ الذي ال ميكن أن يكون مقصوداً، والتوهم اخلطأ جمانبة الصواب والبعد عنه

الذي ميكن أن يكون مقصوداً، أي أن يتوهم املتكلم وجود عامل ما غري موجود وحيدث أثر ذلك 
 (3)العامل يف سياق كالمه.

وقّدم السّيد رزق دالئل إلثبات التوهم وتفسر وجوده بني مناهج النحو وبني قواعدهم، وهي 
الزمانية واملكانية، وكذلك خصائص أن هناك حقيقة تتصل ابللغة وطبيعتها، تستمد وجودها من البيئة 

عرب تراث ذاتية ونفسية ألصحاب تلك اللغة، فعملية تقعيد اللسان من أشق األعمال وأعسرها، فلل
وعندما بدأ العرب أيصلون قواعد اللغة ليحّدوا من انتشار اللحن،  من الشعر مل يصلنا منه إال القليل،

كان من العرب اخلّلص الذين يستشهد بكالمهم، كان من حقهم أن خيطأوا من خالف قواعدهم وإن  
 فكان من ذلك التوهم الذي رموا به العرب.

ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ   چ ويه للخليل، حول قوله تعاىل:متأماًل أمام سؤال سيبوقد وقف 

 ، وقياس اآلية ببيت زهري:چۉ  ۉ  ې  ې

 (4).جائياذا كان وال سابق شيئاً إ      بدا يل أين لست مدرك مامضى 

                                                           

م، عميد سابق يف كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر، 1932( ترمجته: سيد رزق الطويل، ولد يف اجليزة سنة 1)
واقفه اجلادة حامال لواء احلق وشاهرا سيف الكلمة ضد كل من حييد عنه انل اإلجازة العالية من اشتهر الدكتور السيد رزق الطويل مب

م، له العديد من املؤلفات منها 1974لغة العربية وآداهبا. وحصل على درجة الدكتوراه ابمتياز يف اللغة العربية عام كلية األزهر يف ال
ها )بنو اسرائيل يف القرآن( و )العقيدة يف اإلسالم( و)منهج حياة الدعوة يف اإلسالم( يف جمال الدراسات اللغوية واإلسالمية من بين

 وغريها. 
  1/74،د.ط، هم يف الدراسات النحوية والتصريفيةالتو ( الطويل، 2)
 96 /1، املرجع السابق( انظر الطويل، 3)
 2/347، 1، طمعاين القرآن الفراء، (4)
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حيث انتهى األمر هبذين العلمني الكبريين إىل قوهلم: ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً، وال فاء 
وهي آية ّلموا ابلثاين وكأهنم قد جزموا قبله، وقوهلم"فعلى هذا تومهوا هذا"، فمن الذين تومهوا؟ فيه تك

 قرآنية بلسان عريب مبني!

أنفسهم، أما صاحب اللسان فال وهم عنده فيما نطق فضاًل أن يكون فال شك إن املتوهم هم النحاة 
يه هذا خلص أبن محل النصوص على التوهم الشاهد آيًة من القرآن الكرمي، ولكن السيد الطويل يف رأ

! ودعا إىل البحث عن مصطلح آخر بديل عنه، وخاصة أن أغلب الشواهد اليت عرضت أمر معيب
  (1) توجيهات النحاة غري التوّهم.وجد العلماء هلا مساغ آخر يف

ابن  وهنا ميكن القول أبن السيد رزق ال ينفي وجود التوهم يف الرتاث النحوي، فقد رفض رأي
مالك الذي فسر التوهم ابلغلط، وبني أهنما لفظان خمتلفان يف داللة املعىن، كما عذر األقدمني لوضعهم 

، ورغبتهم يف ترسيخ القواعد النحوية الزمان الذي عاشوهاملصطلح ألن ذلك كان مربرا عندهم لظروف 
ل ابلتوهم، بعد أن رسخت قواعد من استمرار القو وإمنا ال جيد فائدة فال ميكن أن ينسبوا اخلطأ للعرب، 

اللغة وتوسعت أبواهبا وتعددت األقوال فيها، فاألوىل أن نقول: إن العرب قد خالفوا املشهور من لساهنم 
كما أنه يرى بضرورة إعادة   فلو اعتربانه قانواًن لكان قانوان هزياًل ضعيف الشأن وا كذا،فتومه يف كذا،

 الباب، والتحقق منها.النظر يف الشواهد اليت سيقت يف هذا 

 (2)القول ابلتوهم عند راشد أمحد جراري

اهتم املعاصر راشد اجلراري ابلرغم من حماولة بعض املعاصرين إلغاء والتشكيك ابلبناء على التوهم، فقد 
كحال من اشغلته من قبله، فتتبع هذه الظاهرة يف كتاب سيبويه، ابعتباره دستوراً للعربية،   ،بظاهرة التوهم

ول املطلق، ابب املفعول معه، عشر مسائل هي: ابب املفعأحد ر أبواهبا اليت ذكرها سيبويه يف فحص

                                                           

 97-1/94، ة التوهم يف الدراسات النحوية والصرفيةظاهر ( انظر السيد رزق الطويل، 1)
 اساعدم عمل استاذا جامعة القاهرة يف النحـــــو والصرف والعروض بكلية دار العلوم اأستـاذ ( ترمجته: راشد أمحد جراري،يعمل2)

، والعروض من كلية دار العلوم دكتوراه يف النحو والصرف، حاصل على درجة البقسم اللغة العربية بكلية الرتبية األساسية ابلكويت
التغليب يف لغة ، القرآن الكرمي دراسة حنوية داللية مقارنة متشاهبات آي، له عديد من املؤلفات منها:م1993جامعة القاهرة 

م، 8/1/2019، وغريها. )انظر: موقع أريد، اتريخ االضطالع دراسات يف لغة القرآن الكرميب، العر 
https://portal.arid.my/en/ApplicationUsers/GetProfile/0001-7256) 
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ابب احلال، ابب النعت، ابب التوكيد، ابب عطف النسق، ابب إعراب الفعل، ابب التكسري، ابب 
 وابب الوقف.ابب اإلعالل، التصغري، ابب التوكيد، 

يه، وإمنا الحظها العلماء من بعده، وهي: توهم من راري إىل مواضع مل يشر إليها سيبو جوأشار 
،  (1)، يف تعليقه على قراءة زيد بن علي: من يعشوا ابلواوكما ذكر ذلك ابن حيّان  جلر هبااملوصولة وا

توهم "غري" يف ، و (2)كما ذكر ذلك ابن يعيش،  دخول الم التوكيد يف اخلرب على توهم وجود "إّن"و 
، ، وتوّهم ذكر الفعل(4)خرب لعلّ  وتوهم "أن" مكان لو، وتوهم "أن" يف ،(3)وذكره ابن هشام االستثناء،

وهذه من اجلهود اليت بذهلا املعاصرون يف استقراء املواضع اليت ذكرها ( 6)."(5)كما ذكر ذلك الزخمشري
صر مل ال أن هذا احلإ ظاهرة التوهم، مجعًا ملا تناثر ذكره يف األبواب املختلفة، إىلسيبويه وأشار فيها 

ألمر يكن مانعاً من دخول شواهد يف مسائل خمتلفة، فالقائلون ابلتوهم مل يتوقفوا عند ما قاله سيبويه، ا
 املسائل اليت تندرج حتته. الذي صّعب من االتفاق يف عدد

 (7) احلم وز:قبول التوه م عند 

لظاهرة يف معرض تناوله واحدًا من أهم املعاصرين الذين توسّعوا يف التفصيل يف هذه ا ويعد احلموز
 ألبواب من التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، فقبل به، وأفرد له نصيباً من العناية والّتتبع.

                                                           

 9/373، د.ط، البحر احمليط( انظر أبو حيان، 1)

 2/358، د.ط )بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت(، شرح املفصل( انظر ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء، 2)
1/6020، 6، طمغين اللبيب يف كتب األعاريبابن هشام، انظر  ( 3)

بن هشام كذلك عند حديثه عن اآلية: ))ودوا لو تدهن فيدهنون((، وقوله تعاىل: ))لعلي أبلغ األسباب أسباب ( أوردمها ا4)
 1/623، مرجع سابقالسموات فاطلع إىل إله موسى((، انظر ابن هشام، 

 2/409( انظر الزخمشري، الكشاف، د.ط، 5)

 104-1/98، سيبويهالتوهم يف كتاب راشد جراري، انظر (  6)
م، انل شهادة الدكتوراة يف النحو والصرف من كلية دار 1943( ترمجته: عبد الفتاح أمحد احلّموز، ولد يف بيت جربين يف األردن 7)

غة م، وكان عضوا يف هيئة حترير اجمللة األردنية لل1994العلوم ابلقاهرة، عني عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا يف جامعة مؤتة 
لة عاملية حمكمة، تصدرها وزارة التعليم العايل يف األردن. من مؤلفاته: فن الرتقيم وأصوله وعالماته، ظاهرة القلب العربية، وهي جم

 املكاين يف العربية، احلذف يف املثل العريب، التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، وغريها من الكتب.
، اتريخ االطالع: https://www.mutah.edu.jo/userhomepages/ahmouz.htm،موقع جامعة مؤتة)

31/07/2018) 
 

https://www.mutah.edu.jo/userhomepages/ahmouz.htm
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تكاد كتبهم ختلو من يقول:"لقد وجه احلّموز اللوم على القدماء لتقصريهم يف هذه املسألة، 
ى أهنم مل يسقطوا شواهدها يف احلديث عنها إأل يف مواطن متفرقة، مكتفني فيها بنتف منها تدل عل

، بل وله ابب العطف علىصر تيق نوأقّر أن التوهم أوسع من أ (1) ".التنزيل وكالم العرب شعرًا ونثراً 
أبقوال من سبقه  اخاصًا ابلتوهم مكتفيً  اومع ذلك فإنه مل يقدم تعريفً  ،مسائل يف الصرف كذلك

بينه وبني الغلط، وقد استقر رأي احملدثني  القةومنهجهم يف االستشهاد والشرح، لكنه نفى وجود أي ع
 بذلك.

لقد انتهى املطاف ابحلموز بعد تتبعه ملواضع التوهم يف القرآن الكرمي، ابلقول أنه من املمكن 
ل مرتدداً يف قوله انفيا يف احلني نفسه الفصل غري أنه ظ أن جنعل مظاهر احلمل على التوهم مقاساً عليها،

 عليه،م واحلمل على املوضع، فكالمها مبين على التوهم، أي توهم املوضع احملمول بني احلمل على التوه

ولكن  (3) .. وعّد تسعة عشر نوعًا من التوهم يف غري ابب العطف، وستة عشر يف ابب العطف(2)
، والعوامل املعنوية، ى هي احلمل على املوضع، والتضمنيأوجه أخر احلموز يضع احلمل على التوهم مع 

ل على احلكاية، وتنضوي هذه األقسام مجيعًا حتت عنوان احلمل على املعىن، ويؤكد أن احلمل واحلم
 (4).توهم والتضمني من مسائل احلمل على املعىن عند ابن جيّن على ال

 تعريف احملدثني للتوهم:

ت مي معىن التوهم يف مستهل كل منها، غري أن املقارنة بني عامة الدراساعنيت أغلب البحوث بتقد
 املعىن اللغوي الذي نصت اً بصورة واضحة ففزع الباحثون إىلتوضح أن املفهوم مل يعن حبده اصطالحي

ضبط مفهوم حمكم للتوهم، خيرجهم  عليه املعاجم يف مادة )وهم(، إال يف القليل منها هي اليت سعت إىل
املفهوم مبا سيطر على  ولكنهم أتثروا يف حتديدك الدائرة الواسعة اليت دار حوهلا من سبقهم، عن تل

أذهاهنم يف املسألة من حيث قياسية احلمل على التوهم وعدم قياسيته، فذا ألن كثريا من الدارسني ال 

                                                           

  2/1167، مرجع سابقاحلّموز،  ( انظر1)
  2/1244، املرجع السابق( انظر احلّموز، 2)
  1171-2/1169، املرجع السابق( انظر احلموز، 3)
  1/9،د.ط، الدارسني التوهم يف آاثرالغامدي،  (4)
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يقاس عليه، وما يقتصر فيه على السماع. ورغم هذا فقد  نقضااي النحو إال مبنظار ما جيوز أ ينظر إىل
 :هامن للتوهم فظهرت عدة تعريفات

 للتوهم. جاد الكرمي أوال: تعريف عبد هللا

لقد حاول الدكتور جاد الكرمي أن يتقدم خطوة ابجتاه حتديد املفهوم، وإرساء احلدود بينه وبني 
"تفسري ختّيلي يضطر إليه النحاة والصرفيون، وذلك املفاهيم األخرى، فوضع له تعريفاً اصطالحيا، هو:

م بني ماقد يظن من خطأ يف إعراب ألفاظ بعض عن طريق االستعانة ابملعىن يف حماولة للتوفيق واالنسجا
الرتاكيب العربية الفصيحة واليت الريب يف صحتها وبني هذه القواعد النحوية والصرفية، وحماولة تفسري 

، فقوله:"ختّيلي" يعين أن . وشرح الباحث مراده من األلفاظ املذكورة يف حدهجميئها على هذا النظم"
وهم انبع من عقول النحاة والصرفيني الذين يعنون هبذا األمر، وليس ذلك التأو هذا التفسري أو التصور 

التفسري من معطيات الرتكيب اللغوي للنص الفصيح، وإن أسهم يف ذلك. ويف قوله:"يضطر النحاة 
فييون إىل استخدام هذا املنهج للتفسري والتوجيه"، وذلك يف حالة عدم احلصول على غريه من والصر 

مث يتابع وصف صنيع هؤالء النحاة أبنه جاء "انطالقاً ،  املنال اليت ال حتتاج إىل التأويلالتفسريات سهلة 
اكيب الفصيحة مجيعها من حرصهم على سالمة قواعدهم النحوية، والعمل على اطّرادها، ومتلك زمام الرت 

 (1)ويف سبيل ذلك كان النحاة يتكلفون الوهم. ،ال يشذ منها شيء

أولئك الذين رضوا ابحلمل على التوهم بوصفه مسة من مسات اللغة، أو  مل يكن جاد الكرمي من
، بل كان ينظر إليه كبدعة من صنع النحاة وأفكارهم، مسّلمة هبا، ابلرغم من أنه أفرد له كتاابً ظاهرة 

ا أشار يف وأنه كان األحرى أن يلحقوا ذلك أبنفسهم كم وليس للعرب فيه من النصيب إال القليل،
ابلرغم من ذلك فإن هذا التعريف الذي نسب إليه القى قبواًل واسعاً فاستخدمه كثري من  ه،خامتة كتاب

الباحثني والدارسني الذين جاءوا من بعده، وهو ماعرضته الباحثة يف الفصل األول من هذا البحث ملا 
اة، ألن ّهم أبنه من صنع النحوترى الباحثة أنه ليس من املعيب وصف التو  فيه من الدقة والوضوح.

فهي وسيلة من وسائل اإلعراب اليت النحو بكل اصطالحاته علم مستحدث مل تعرفه العرب األوائل، 
من وجه، كما هو  كثرقد يلجأ إليها، فإن كانت بعض اجلمل اليت مل خترج عن القياس، قد تعرب أب

 لفهم سبب حاة فيه خمرجًا مقبوالً احلال يف مسائل اخلالف، فكذلك ما شذ عن القياس احتاج الن
                                                           

  1/10،د.ط، التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  (1)
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، فالتوهم جييب الشذوذ بتوهم علة مأخوذة من القياس، ألن اخلروج عن القياس نفسه ال يكون اعتباطاً 
عن السؤال التايل: ملاذا خرج عن القياس على هذا النحو دون غريه، وإال جلاز مثال الشذوذ ابلنصب 

 .واجلر أو الرفع يف الشاهد الواحد دون تفريق

. التوهم:"هو ختّيل وجود مايقتضي نطقًا معينا، وجراين الكالم عليه، أو رارياجل راشد: تعريف ًثنياً 
. وهو هنا حيد التعريف بنوعني من التوهم أشران إليهما يف الفصل (1)ختيل خلو املوضع مما يقتضي ذلك"

خلوه التعريف والذي سبقه هو السابق، وهو توهم وجود العامل، وتوهم غياب العامل. والفرق بني هذا 
، والثاين: التعبري بوجود وغياب العامل، بدل االستعانة ابملعىن الذي هو من عنصرين: األول االضطرار

 أعم.

 "،: تعريف هدى الّسراء للتوهم:" هو تفسري ختيلي يلجأ إليها النحاة حفظاً لنظرية العامل من الفسادًثلثاً 

  نظرية العامل.وهذا التعريف قريب من تعريف اجلراري الذي استند إىل (2)

: تعريف سيد رزق الطويل للتوهم:" أبنه لون من التفسري لبعض الظواهر اللغوية اليت تعجز أقيسة رابعاً 
وهو تعريف جيد لكنه حيتاج ملزيد من  ،)3(النحويني والصرفيني عن استيعاهبا، وإخضاعها لقواعدهم"

 د.التحدي

إىل وصف التوّهم أنه "تفسري"، مما يدل على ومما يالحظ أن كثريا من التعريفات السابقة جلأت 
االرتباط بني املصطلح والتخريج النحوي للمتلقي أكثر منه وصفًا حلال املتكلم، وهذا يعيدان إىل 

وبني من يراه هو من صنع النحاة كما يرى د.جاد الكرمي  إن التوهماالختالف الشائع بني من يقول 
 رة يف نفس املتكلم.ظاه

  

                                                           

  1/76، د.ط، التوهم يف كتاب سيبويه( راشد جراري، 1)
  1/12، مرجع سابقالغامدي،  (2)
 1/72 د.ط، ، جامعة أم القرى،ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفيةالطويل،  (3)
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 : التوهم يف الدراسات النحوية احلديثةاملبحث الثاين
نحوية احلديثة حول ظاهرة التوهم، وذلك من يف هذا املبحث ستعرض الباحثة ما متيزت به الدراسات ال

 من دراسات. وما ختللهانواحي التصنيف، واملنهج، وكذلك األنواع املدرجة ضمنها، 

 : ه مالتو  ظاهرة اليت تتاولتاملستحدثة  لدراساتا نوعتأوال: 

 البحث يف سبب وجود ظاهرة التوهم  -1

يت تتصل بطبيعة اليت أدت إىل وجود هذه الظاهرة سواًء من الناحية ال بتفسري األسباب املعاصروناعتىن 
طبيعة اللغة فقد أرجعها بعضهم إىل التايل: تتصل بطبيعة اللغة  اليت اللغة، أو من انحية املصطلح، فأما

تعدد ، و تعدد الرواايت، و حدوث التصحيف والتحريفو  ،الكالمفيه  قيل غياب املقام الذي، و العربية
 )1(. طبيعة بناء الشعر، و ءات القرآنيةالقرا

تربير احلركة اإلعرابّية يف املقام األّول، لئالّ يوصف النّص ابلشذوذ أو الغلط؛  من أسبابه كذلكو 
رسيخ هذا التقدير، أنَّ العامل املتوّهم ال سيما أّن النحو العريب مبين على نظرية العامل، وأسهم يف ت

 ،رب ليس وماصاحل للدخول يف املوضع املقّدر، ورمّبا يكثر دخوله، كما هي احلال يف دخول الباء يف خ
وعلى الرغم من أّن للمغايرة أثراً يف تربير الشواهد اليت محلت على عطف التوّهم، فإّن املعىن قد يسهم 

ث توكيد املعطوف دون املعطوف عليه، كما أّن القياس اخلاطئ وتقدير يف تفسري ذلك، ال سيما من حي
اخلاطئ يراعى فيه املعىن املتوّهم يف ذهن نّية االستعمال يسهمان يف تربير عطف التوّهم؛ ألنَّ القياس 

 )2(.املتكّلم

يف طبيعة اللغة شيئا آخر حيملون  وأخذوا يبحثونولكن هذه األسباب مل تقنع بعض الباحثني 
يرى منهم من أما من انحية املصطلح فف، غري ما وضعه النحاة من نظرية العامل عليه التوهم كظاهرة

ومفاهيم أخرى  وكذلك ماحيصل فيه من خلط بينه وبني احلمل على املوضعأبن احلمل على املعىن، 
ملالبسات اليت ماهو إال وصف )العّلة( اليت أدت إىل ما يوصف أبنه متوهم، أو لنقل: هو بيان ا مشاهبة

أدت إىل االشتباه والتداخل بني منوذجني، أي أن سبب ورود الظاهرة يف بعض النماذج هو احلرص 

                                                           

 1/87 د.ط، ،التوهم عند النحاةرمي، ( انظر عبد هللا جاد الك1)
 1/336 د.ط، ،العطف على التوهم بني أصالة القاعدة وتطويع الشاهد( سيف الدين الفقراء، 2)
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عىن وجتنب اللبس، أو اقتضاء تضمني لفظ أو تركيب معىن آخر، أو هيمنة ما يقتضيه على أداء امل
نفر الدارسون من خترجيها املوضع الذي حيتمله اللفظ على الذهن، وهكذا فعلى هذا تكون النماذج اليت 

قارض على التوهم واطمأنوا بدال من ذلك إىل جعلها حتت احلمل على املعىن أو املوضع أو التضمني أو ت
، بل هي كلها منه وعلتها اللفظني مثال، ليس هذا احلمل يف حقيقة األمر بديال من محلها على الّتوهم

 )1(اضطربت املفاهيم.ذلك احلمل، فتداخلت هبذا تسمية العلة واملعلول و 

يرى الدكتور حممد وهناك من ربط بني التوهم وخواص يف اللغة اليت تتمثل يف النظام الذهين. 
أن طبيعة الدرس النحوي عند األوائل كان يقوم يف املقام األول على حتليل النظام اللغوي  الغامدي

هوه بكذا، أو مثل قوهلم ال فيه سيبويه: شبّ والبد من اإلشارة إىل أن كثرياً مما ق ،وتفسريه ال على التقعيد
حلقوه بكذا، أو نووا كذا، يدخل ضمن مناذج التوهم، وكثري مما يسري هذا املنحى. فالعرب أكذا أو 

األوائل اهتموا مبا تومهه املتكلم وما غلب يف ذهنه وقت تكلمه، وهذا دليل على أن النحو عندهم مل 
لقائم يف عقول لدقيق للظاهرة اللغوية ومن قبيل التأمل يف النظام ايكن إال من قبيل التحليل اللساين ا

برأيه ظاهرة لغوية ينبغي أن اجلماعة اللغوية، فهم مل يعنوا فقط ابلتصويب والتخطأة. وهلذا فإن التوهم 
ال تتناول يف سياق غري سياق مايقاس وما ال يقاس عليه، وإمنا يف سياق حتليل النظام الذهين، وتتبع 

اللغوية واشرتاكها، من هنا يلزم النظر إىل  هر معرفة العريب للغته، وبيان كيفيات تداخل األقيسةمظا
 ،مصطلح التوهم ابعتباره مفهوماً حتليلياً أشبه ما يكون ابألداة اليت يفّسر هبا اخلروج عن القاعدة املطّردة

املصطلحات املفسرة  للنماذج الشاذة  ال أن يعد املفهوم يف ذاته مما يقاس أو اليقاس عليه، فهو إذا أحد
أو ماكان ينبغي ابلقياس العقلي املنطقي أن يكون عليه الكالم، إىل جانب  تضيه الوضعوبيان أصل مايق

غريه من األلفاظ املفسرة األخرى، مثل:" امليل إىل اخلفة" أو "االقنصاد اللغوي"، وحنو ذلك مما يفّسر 
ألنه  ؛اإلطالق ة واملصطلحات التفسريية أمهية، إن مل يكن أمهها علىبه، فهو من أكثر املفاهيم التحليل

يدل على ما قام يف الذهن واستقر يف النفس، فهو إذا انفذة تطل منها على النظام الذهين، وبه تتحدد 
 )2(البنية املتصورة )العميقة( مقابل البنية املنجزة )السطحية( يف حال عدم تطابق البنينت. 
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التوّهم عالمة السليقة والتلقائية  وهو أنيف نظرته للظاهرة ة هنا إىل ما سعى الغامدي توصيفه ومتيل الباحث
 وعدم التكلف أو التفكري املسبق يف القوانني الذهنية اليت يقتضيها قياس اللغة املتكلمة، وهو دليل ما

املنطقية، ويقع فيها صاحب املعرفة اللغوية"، أي: معرفة املتكلم لغته من غري وعي أبقيستها بـ " ىيسمّ 
وعي، ويدركها الدارس املعىّن ابلتحليل اللغوي بتأمل ووعي. وهلذا فال يضر العريب السليقة بعفوية ودون 

وال يطعن يف سليقته والينقص قدر الثقة فيما روى عنه أن يوصف شيء من كالمه ابلتداخل مع 
ال خيرج عن إطار األقيسة الصحيحة، فال مايقتضيه قياس شيء آخر، وخاصة وأن ذلك الشيء املتوهم 

هذه اجلهة أنه خطأ وجمانبة للصواب بل على الغلط مع مراعاة التفرقة بني اللفظني كما يوصف من 
وصف للقياس املنطقي الذي جاء وجه الكالم عليه وكان  سبقت اإلشارة. ألن الوصف ابلغلط إمنا هو

وجه قياس آخر وليس وصفًا للمتكلم أو ملدى  يفرتض أن أييت على وجه آخر، أو أن يقتضيه على
، وال حرج كذلك يف وصف شئ من آي القرآن أبنه حمموٌل على املعىن أو ته اللغة ومتكنه منهامعرف

التوهم بوصفه ظاهرة ألن املصطلحات النحوية هي وضعية، أما األثر اللغوي هو ما جيب أن يتحدث 
املوىل عز جودها يف القرآن ال يعين أبننا ننسب الوهم إىل عنه من أراد نفي أو إثبات هذه الظاهرة، وو 

 )1(. وجل،ألن القرآن إمنا أنزل بلسان قوم مبا فيها من ظواهرها الالزمة ابلضرورة

وممن حبث يف أسباب الظواهر اللغوية اخلارجة عن القياس، الدكتور إبراهيم أنيس يف كتبه وحبوثه يف جممع 
ونلجأ إليها يف كثري من  ملية القياس اللغوي تصاحبنا يف كل مراحل العمر،اللغة العربية، فقد بني أن ع

جتاربنا اللغوية، فهي تشكل كثريًا من دالالتنا وصيغ كلماتنا، وهي مبثابة املسؤول األول عن معظم ما 
يشيع بيننا مما نسميه ابألخطاء، فقد يشيع نطق جديد نتيجة قياس خاطء قام به أحدهم ويصبح مألوفاً 

 من العبارات اليت الندري كيف نشأت، ومن لدى كثريين دون أن ينتبه عليه أحد، فهناك الكثري
حدى إالصعب أن نعرف املسؤول األول عن ذلك اخلطأ، ويرى إبراهيم أنيس أن القياس اخلاطئ)وهي 

 مصطلحات التعبري عن التوهم(، سالح ذو حدين، فبينما يبعد بعض الكلمات عن صيغتها املألوفة،
كثري من أمور اللغة، وهتدف يف غالب صورها إىل   يعمل يف الوقت نفسه على اإلطراد واالنسجام بني

. هذه الفكرة عند إبراهيم أنيس سواء كانت وليدة تفكريه جعل الظواهر اللغوية أكثر إطراداً وانسجاماً 
اهرة مثل د.رمضان أو أنه استقاها من الباحثني الغربيني، أثرت يف فكر بعض من حتدث عن هذه الظ
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اها "اإلسراف يف املدنية" و "الغلو يف مراعاة الصحة" يف وصف أنواع طلق ظاهرة مسأعبد التواب الذي 
  )1(. من التوهم أو القياس اخلاطئ 

  مصطلح البنية العميقة وما نتج عن االهتمام هبا: -2

ملصطلحات ووظفوها يف بعد اتساع الدراسات اللغوية بشكل عام، أخذ املعاصرون عن الغرب بعض ا
، ومصطلح البنية العميقة من مصطلحات علم اللغة الظواهر اللغوية يف قوالب جديدةالتعبري عن بعض 

داخل بينها وبني أتويالت حنوية  ومنهم من  )2(البالغي،احلديث، وقد استخدمه علماء اللغة يف اجلانب 
 منها التوهم.

اللغوي واملعىن، ولكن الذين ربطوا بني التحليل بيني الغر "فريث" كان واحدا من هؤالء اللغويني 
حتول دون ظهور عمق التحليل اللغوي وموضوعيته  كانت-آنذاك-سطوة املدرسة الشكلية األمريكية 

من حيث ارتباطه ابملعىن سواء عند "فريث"، أو غريه من علماء اللغة، غري أن ذلك قد حتقق بعد ذلك 
وخاصة يف تعاملها مع البنية  TG grammarية التوليدية التحويلية يف صورة نظرية علمية، هي النظر 

العميقة للرتاكيب النحوية حيث يتجلى املعىن احلقيقي ألي مجلة، وقد ذاعت وانتشرت هذه النظرية 
 )3(بعد وفاة الدكتور السعران بسنوات قليلة. 

ملعىن اصطالحيا اجتهادايً  لقد قام الباحث عبد هللا جاد الكرمي، والذي قدم لنا سابقًا تعريفا
التوهم النحوي، ابعتبار التوهم من السمات اليت ختتص هبا البينة العميقة يف الرتاكيب، يقول:" من 

تعتمد على إعمال  مسات البنية العميقة صعوبة التحديد، وأهنا ليس هلا شكل معىن أو صياغة واحدة،
صورات قد تكون صاحلة ت اإلنسانيتصور فيها الفكر واحلدس التخميين وذلك أن التوهم حالة نفسية 

    )4(فهي ختتلف ابختالف املتصور هلا، وأهنا تعتمد على املعىن أكثر من اللفظ"ـ فاسدة تكونوقد 

 القياس اخلاطئخدام است -3

                                                           

 22/5م، 2015، العدد الرابع، ديسمرب، 22، جملة العلوم اإلنسانية، اجمللد لقياس اخلاطئ يف اللغة العربيةا( انظر املوسوي، 1)
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يتمثل ابلعمل الفردي الذهين يفّرق يف الدرس اللغوي بني ضربني من القياس، فثمة قياس املتكلم الذي "
املتكلم الكالم مبوجبه، ومثة القياس الذي يعّد أصال من أصول الدرس اللغوي، والفرق بني  الذي يصوغ

اب اللغة، وخيتزنوهنا هذين القياسني هو أن األول اليعدو أن يكون من تلك الضوابط اليت يعيها أصح
ات املتأخرين من يف أذهاهنم، مث يركبون وفقها عباراهتم وأقواهلم، وأما اآلخر فهو ما صار يتخذ يف دراس

 )1(. "أصحاب الفقه واللغة، وهو يقوم على ظاهرة جمهولة على ظاهرة معروفة

لقياس اخلاطئ وذلك أن ابتلك النظرة يرى بعض املعاصرين ومنهم حممد فلفل ظاهرة التوهم، 
هو ماعرب  الذي أقره علم اللغة احلديث يف الغرب، هي ظاهرة مألوفة يف تراثنا اللغوي سلوكاً ودرساً، وأنه

التوهم عندهم هو حالة نفسية تلم "عنه اللغويون العرب مبصطلحات متعددة منها التوهم. ويستنتج أن 
يستغرق فيما هو فيه، وحينئذ تسيطر عليه قوالب اللغة ابلشاعر أو التأثر يف اخلطاب، أو اإلبداع حني 

كيبا، ويكون قد استعمل غريه، فيبين مايليه و أعرافها الرتكيبية اليت خيتزهنا يف ذهنه فيتوهم أنه يستعمل تر 
أبو حيان عندما قال يف   من الرتاكيب على ما تومهه ال على ما استعمله، ويرى أن هذا هو ماقصده

 )2(. "م، أنه الكالم يف هذا العطف يف قالب، وتقديره يف قالبالعطف على التوه

 يكن مقصوداً منهم اإلشارة إىل ممن استخدوا لفظ القياس اخلاطئ، مل غريهإن الباحث فلفل و 
نوع من اخلطأ واللحن، بل كلفظ يرادف التوهم يف االصطالح، بينما ظهر ذات املصطلح عند معاصرين 

القياس اخلاطئ الذي عرَبَّ عنه أئمة العربية إن :" كمن يقولمجلًة وتفصيال،   آخرين رافضني ملبدأ التوهم
 مصطلحا الغلط والتوهم وقد اختلفت مواقفهم جتاه ما مبصطلحات متعددة أشهرها وأكثرها استعماالً 

جنم عن القياس اخلاطئ أو التوهم من الصيغ، والرتاكيب اللغوية على أن الذي يطمئن إليه املرء أن ما 
أجازوه من هذه الصيغ، والرتاكيب اندر جدًا ، وهو على ندرته غري جممع على إجازته عندهم. أما 

ن التوهم أو القياس أب ومييل إىل القولعرب، فقد أقر مجهورهم هبذا املبدأ نظرايً، احملدثون من اللغويني ال
. )3(معيارية مبدأ غري صحيح" اخلاطئ مبدأ علمي له أثره يف املسرية العملية للغة، ولكنه من وجهه نظر

صطلح، وعموما فلعل لفظ القياس اخلاطيء الذي مييل إليه الدارسون القى قبوال سببه الوضوح يف امل
فكأنه يعّرف بنفسه، أبنه خطأ يف القياس، ويعود بنا للنظر يف القياس الذي جرى اخلطأ فيه، كما أنه 
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قياس الذي هو عمل يوحي بعدم قياسيته، ويف ذات الوقت الينسب اخلطأ للغة والرتكيب بذاته بل لل
 .عقلي بشري، واعتمد مبدأ القياس، فهو قياس يف غري حمله

دثني ملصطلح القياس اخلاطئ له أصوله من القدمي، فقد استعمل السيوطي عبارة إن استعمال احمل
اخلطأ يف القياس يف املزهر، نقالً عن شرح الفصيح البن خالوية إذ جاء فيه:"كان الفراء جييز كسر النون 

فراء شتان تشبيها بسّيان وهو خطأ ابإلمجاع، فإن قيل الفراء ثقة ولعل مسعه. فاجلواب: إن كان اليف 
قاله قياسا فقد أخطأ يف القياس. وإن كان مسعه من عريب فإن الغلط لذلك العريب، ألنه خالف سائر 

 )1(.العرب وأتى بلغة مرغوب عنها"

إن كتابه "درة الغواص" مليء بعبارة "يومهون" و "اخلطأ  وممن وردت عنده هذه العبارة أيضاً احلريري، إذ
ارة القياس الفاسد عند العكربي واألنباري والصاغاين وابن هشام، يف املقايسة" وحنوها. وقد وردت عب

؟ فقال: ابِعه، فقيل له: مل قلت ابِعه؟ قال: مل جاء يف مغين اللبيب: قيل لبعضهم: مافعل أبوك حبماره
ل: أان جررته ابلباء، فقال: فلم جتر ابؤك وابئي ال جتر؟، ومثله أن رجاًل قال لسماك قلت حبماره؟ فقا

رة: بكم هذه السمكة؟ فقال: بدرمهان. فضحك الرجل. فقال السماك: أنت أمحق، مسعت سيبويه ابلبص
يثه عن أمور جيب أن حيرتز منها دوابن هشام ذكر عبارة "القياس الفاسد" عند ح يقول: مثنها درمهان.

قدماء جاء ومما سبق ميكن القول أبن "القياس اخلاطئ" الذي ذكره ال )2(املبتدئ يف صناعة اإلعراب. 
 من ابب الوصف، واستخدمه احملدثون تقعيداً واصطالحاً.

 :إجنذاب الطبع بروز مصطلح

للتوهم، واألصل يف هذه التسمية  مال بعض املعاصرين إىل استخدام "اجنذاب الطبع"، كمصطلح مرادف
يل اخلطفّي، قصة جاءت يف الرتاث العريب. فقد حكى أبو الفرج األصبهاين ما وقع يف شعر ع مارة بن عق

؛  "فقال: ،واعرتاَض أيب حامت الّسجستاين عليه )أنشد ع مارة قصيدة له؛ فقال فيها: األْراَيح  واألمطار 
 جيوز، وإمّنا هو األْرَواح ؛ فقال: لقد جذبين إليها طبعي، فقال له فقال له أبو حامت الّسجستاين: هذا ال

: راَِيٌح؟ فقال له أبو حامت: هذا خالف ذلك، أبو حامت: قد اعرتضه علمي؛ فقال: أما تسمع قوهلم
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على  -عند بعض العلماء  -قال: صدقَت ورجع. ومثل هذا قول العرب يف مجع )ِعْيٍد( : أْعَياٌد؛ فهو 
وهو من التوهم الصريف الراجع إىل توّهم أصالة  )1( "،لة الياء؛ ألّن )ِعْيداً( يف األصل: )ِعْوٌد(توّهم أصا

 احلرف.
التسمية من أوائل احملدثني من علماء اجملامع الشيخ عبد القادر املغريب، فبينما استخدم هذه 

القياس على األلفاظ املتوهم فيها، واقتصر اقتصر على مجع النماذج اليت تؤيد االستناد إىل التوهم لتجويز 
كأن   جهده على الناحية الصرفية، فكان يورد من الكلمات مافيه أصالة حرف زائد، فيصرف الكلمة

، ومل يورد من املسائل الرتكيبية غري مسألة واحدة هي قوهلم: املزيد فيها أصليٌّ، ومساه:"اجنذاب الطبع"
ۈ   ۈ  ٴۇ  چ  ر من القوم زيداً، كما جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:اختاَر القوَم زيداً، مبعىن: اختا

ملثال واآلية على نزع اخلافض، وذهب إىل خمالفة النحويني الذين خيرجون ا )2(چ ۅۋ  ۋ  ۅ
 )3(مفضالً عليه مراعاة قاعدة الّتوهم. 

 التصنيف غزارة اثنيا :
مل يكن مجيع احملدثني ممن تناولوا موضوع التوهم، قد خصصوا جزءاً من حبوثهم لدراسة أنواعه ومباحثه، 

يل االستدالل ابحلمل يف النصوص على سبفأوائل احملدثني من علماء اجملمع كمحمد أمني، اقتصر حبثهم 
احلّموز أكثر من اعتىن  على التوهم خترجيًا يناسب احلكمة والقصد. وأما من انحية التصنيف فقد كان

 (4)بذلك يف كتابه، ونتوقف هنا ملناقشة منهجه يف ذلك.

من الالفت أن النصوص املتناقلة عن سيبويه ومن بعده يف هذا الباب مع كثرهتا، قد اجتهد 
سني احملدثني أن جيدوا ألغلبها خمرجاً خيرجه من القول فيه ابلتوهم فقط ويدرجه فيما يوحي مجهور الدار 

غ له من القياس على حنو ما، رمبا لعدم االطمئنان إىل ختريج املسائل على حممل التوهم قوالً واحداً مبسو 
ذا الباب يف أبواب من هإبطالق، ملا فيه من إحياء ابخلطأ والغفلة، ولذلك أدرجت النماذج الواردة 

                                                           

العلمي،اجلامعة اإلسالمية ، عمادة البحث  ،تداخل األصول اللغوية وتداخله يف بناء املعجم( عبد الرزاق فرج الصاعدي، 1)
 2/729م، 2002املدينة املنورة، 

 155:( األعراف2)
 14-1/13 د.ط، ،التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  انظر( 3)
 1/16، املرجع السابقالغامدي،  انظر( 4)
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للمفهوم. كما خمتلفة ابختالف الباحثني، وتنوعت طرق التصنيف حبسب درجة قبول الواحد منهم 
  )1(اختلفت النماذج يف الكثرة والقلة تبعاً لسعة املفهوم عند عدد منهم وضيقه عند آخرين.

، ومشلت احلمل موضوع احلمل على التوهم يف فصل مساه احلمل على املعىن مثالً  أدرج احلموز
ويعود ذلك   ،)2( على التوهم، التضمني، احلمل على املوضع، العوامل املعنوية، واحلمل على احلكاية.

لى التوهم والتضمني من مسائل احلمل على املعىن عند إىل أتثره اببن جين، حيث قال:"يعترب احلمل ع
وجهني  ابية املمكنة فال ختلوا مسألة منأما آراءه النحوية فكان يعرض مجيع األوجه اإلعر  ،)3("ابن جين

لإلعراب،  ال أيخذ ابلقول ابلتوهم مادامت هناك أوجه أخرىلإلعراب على األقل من ضمنها التوهم، و 
  وجد عنه مندوحة. فحمل القرآن على الظاهر أوىل من التأويل ما

ت النحوية املعاصرة، معضلة ابرزة يف الدراسا ظلَّ إن الفصل بني التوهم واملفاهيم املشاهبة له 
فحىت أولئك الذين خرجوا لنا مبفهوم حمدد للتوهم مل يسلموا من هذا اخللط، وإننا جند عبد هللا جاد 

للتوهم مل يفصل بينه وبني احلمل على املعىن يف مواضع، وبني احلمل الكرمي الذي سبق وأشران لتعريفه 
 )4(على املوضع يف مواضع. 

ف يظهر الشيخ حممد علي النجار، وهو أحد علماء اجملمع ليفرق على حنو خمتلف من التصنيو 
بني مسارين للتوهم، فريى أن التوهم إذا جاء عن العرب، وهو اليصادم شيئا من مقررات العربية 

ستحسن وقواعدها العامة فقيل بقياسه. أما الّتوهم الذي يفضي إىل أمور مرفوضة يف اللغة إىل أمر غري م
، وتضييق أصله فيما ورد عن العرب إذا كان التوهم نفسه على على آًثره ابلشذوذ فيها فينبغي احلكم
 )5(خالف األصل. 

آخر من التصنيف سار عليه عبد هللا جاد الكرمي، وهو يعتمد على ذكر األبواب وهناك نوع 
املختلفة  النحوية اليت تعود إليها النماذج املصنفة، فيذكر التوهم يف ابب العطف، لتشمل أنواع العطف

                                                           

 1/13، املرجع السابقالغامدي،  (1)
 2/1165 ،2ط الكرمي، القرآن يف النحوي التأويل( احلموز، 2)
 1196 /2، املرجع السابق( احلموز، 3)
 1/12، د.ط ،الدارسنيالتوهم يف آاثر ( انظر الغامدي، 4)
 1/12م،2010، مايو478، جملة البيان، العددظاهرة التوهم عند النحويني( ليلى السبعان، 5)
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هم يف ابب اجملرورة واملرفوعة واملنصوبة من األمساء واألفعال املعطوفة. مث التوهم يف ابب التوكيد، والتو 
النعت، وابب الفاعل، وابب املبتدأ، وابب اخلرب، وابب مجع املذكر السامل، وابب املثىن، وابب كال 

ملفعول املطلق، وابب الظرف، وابب مجع املؤنث السامل، وابب املفعول به، وابب اوكلتا، وابب 
اجلر، وابب اإلضافة، االستثناء، وابب املصدر، وابب الشرط، وابب التذكري والتأنيث، ابب حروف 

التوهم يف نوع"ما"، التوهم يف نوع"من"، التوهم يف ابب إمهال"ال"، التوهم يف املمنوع من الصرف، 
هبذا يصل إىل عرض مناذجها ابلتفصيل، و ذا البحث وال يسعنا املقام يف ه)1(. التوهم يف ابب العدد

. وهذا تصنيف جيد أيضًا وأقل ثقاًل من وعشرين ابابً  ةعدد األبواب اليت تناولتها مشاهد التوهم أربع
وعشرين مسألة  إحدى، ولو قاران بني التقسيمني لوجدان أن تقسيم احلموز قد تصل إىل تصنيف احلموز

  .تصنيفاتعطف على التوهم يف ابب واحد، وبذلك تتقارب الفقط، لو أننا مجعنا أنواع ال

 الرئيسة،ومشل تصنيفه يف أبواب النحو  وهم،التيف املقابل انقش قاسم الصاحل ظاهرة احلمل على 
 واملرفوعات،واألفعال،  األمساء،من  واملنصوابت، اجملروات،فشمل  املختلفة،واستعمل حركات اإلعراب 

وتضّمن عشَر مسائَل يف احلمل على التوهم.  واملصادر،من اجلمل  واملفردات، واملركبات، واجملزومات،
تفوق تقسيم جاد الكرمي من حيث التنوع من الذي قدمه جاد الكرمي ويبدو قريب هذا النسق  )2(

 والشمول واالختصار.

 وعلى حنو آخر تقدمت الباحثة هدى السراء خطوة لألمام عندما قسمت مناذج التوهم وشواهده
وصريف. وقسمت التوهم النحوي دون الصريف إىل قياسي وغري قياسي. تبعًا لتقسيم التوهم إىل حنوي 

وحصرت الباحثة القياسي يف مسألة انتصاب الفعل املضارع ب"أن" مضمرة وجوابً بعد واو املعية وفاء 
يل مصدر معطوف و يف أتالسببية، و"أو" اليت مبعىن "إىل أن" أو "إال أن" والفعل املضارع يف هذه احلال 

على مصدر متصّيد أو متوّهم من الكالم السابق، وهو رأي بعض البصريني وجعلت ماعدا هذه املسألة 
وتوافق الباحثة على أن محل هذه املسألة هبذا التقسيم )3(وتفريعاهتا مسائل على التوهم غري القياسي. 

                                                           

 1/29، مرجع سابقالغامدي،  (1)
 1/48،د.ط ،نحوظاهرة احلمل على التوهم يف ال( انظر قاسم صاحل، 2)
 1/22، د.ط ،التوهم يف آاثر الدارسني( انظر الغامدي، 3)
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اصة يف املسائل اليت التتعدد وز، وخهي أوىل من مسائل العطف على التوهم الست عشرة عند احلم
 فيها الشواهد، إال أن حتديد القياسي من غريه من األمور اليت يصعب االتفاق عليها.

ومثال على ما أوردته من غري القياسي، ما جاء يف أتويل سبع آايت قرآنية، من ذلك قوله 
، أي: (2)كالذي" على املعىنعطف " ، بتأويل )1(چڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  تعاىل:

توهم يف قوله تعاىل قبل ذلك:" أمل تر إىل الذي حاج"، أنه قيل:أرأيت كالذي حاج. وتشبه هذه املسألة 
 ل الشاعر: ، كقو (3)عندها ماروى يف كالم العرب بكثرة من العطف على املعىن

 (4)بنهكة ذي قرىب وال حبقلد تقي نقي مل يكثر غنيمة

ة أدرجها احلموز بشاهدها القرآين يف موضع عطف اسم جمرور خبافض على آخر وهذه املسأل
جمرور خبافض غري خافضه متوهم فيه اجلر ابخلافض نفسه، وهي املسألة العاشرة عنده من مسائل العطف 

 )5(على التوهم. 

التوهم النحوي  يقوم على أساس العامل، وهوو  سيد حممد رضاآخر ابتكره وهناك تصنيف 
واملعنوي يعين أن هناك معىن وهم املعنوي، فالنحوي هو الذي يقوم على وجود العامل أو غيابه، والت

واحدا ميكن أن يؤدي بصورتني خمتلفتني يف اللفظ مما يغري األثر اإلعرايب، اختار املتكلم إحدامها وتلفظ 
يف اإلعراب ويرتك أثر ما  اعي أثر تلك الصورةهبا، وتوهم إيصال املعىن ابلشكل اآلخر غري امللفوظ، فري 

، وقد ذكر هذا وقد سبق التفصيل فيها يف الفصل األول من هذا البحث )6(تقتضي الصورة امللفوظة. 

                                                           

 259ة:( البقر 1)
 2/631( ذكره ابن حيان يف معرض حديثه عن اآلية، انظر أبو حيان، البحر احمليط، 2)

  52( سبق خترجيه، ص:3)
، د.ط ) اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، كتاب اجليم( البيت لزهري بن ايب سلمى، انظر الشيباين، أبو عمرو إسحاق، 4)

، طبعة آلية، املكتبة الشاملة ) أشعار الشعراء الستة اجلاهلينيجاج، يوسف بن سليمان، ، وأبو احل 1/201م (، 1974القاهرة، 
 1/56د.م، د.ن، د.ت(، 

 1/22 د.ط، ،التوهم يف آاثر الدارسنيغامدي، ال (5)
 9/11  ط،.د ،العربية اللغة يف التوهم ظاهرة الرسول، ابن( انظر 6)
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ومساه توّهم وجود اللفظ والنطق به، وتوّهم  النوع راشد جراري عند تتبعه ملواضع التوّهم اليت عّدها سيبويه
                                  )1(. عدم وجوده

 وبناًء على ماسبق ميكن أن نعدد أنواع التصنيف ملواضع لظاهرة التوهم عند املعاصرين إىل التايل:

 حكام اإلعرابيةاألتصنيف قائم على أساس  •
 تصنيف قائم على التبويب النحوي •
 تصنيف قائم على االستحسان والشذوذ •
 تصنيف قائم على أساس العامل النحوي •

  

                                                           

 1/33 د.ط، ،التوه م يف كتاب سيبويه( انظر راشد جراري، 1)
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 حول التوهمواحملدثني القدامى  ة بني آراءاملوازنالفصل الرابع: 
 واحملدثنياملبحث األول: أوجه االتفاق بني أقوال القدماء 



النحو يف الرتاث العريب  وتناول علماءبعد أن تناولت الباحثة نشأة مصطلح التوهم يف النحو العريب، 
تطرقت إليه  والتحليل ملاملوازنة شكالية اإعلى هذه الظاهرة يف الدراسات احلديثة، تبقى  وبعد املرورله، 

املقارنة بني  ، مثاملقارنة بني األقوال من حيث القلق يف مفهوم التوهم يقالفصول السابقة، وذلك عن طر 
أبوجه االتفاق يف ونبدأ ، ، مث استخالص مميزات وعيوب كل منهاالنماذج العلماء من حيث تصنيف

 النقاط التالية:

، ابلرغم من اختالف مفهوم التوهم عند كثري من القدماء تبني مما سبق جتّليلقد : املفهومتصو ر أوال : 
زوف عاملصطلحات اليت استخدموها للداللة عليه، ولعّل أكرب دليل على هذا التجّلي والوضوح عندهم 

 الكثري منهم عن تعريفه وبيان حده، ابلرغم من اهتمامهم ابالصطالحات النحوية.

توهم والغلط ليس ريًا عند القدماء مرادًا منهم التوّهم، والربط بني الوكان لفظ الغلط يرتدد كث
بالزم، ألن من معاين التوّهم اللغوية: التمثيل، والتخييل، والتشبيه، والظن، وجاء يف لسان العرب: توهم 

إن استشهاد سيبويه ببيت زهري  ت.الشيء ختيله ومتثله، كان يف الوجود أو مل يكن، وتومّهت أي ظنن
 لقائل: ا

 (1) جاءايوال سابٍق شيئاً إذا كان    بدا يل إين لست مدرك مامضى

مل يقل به أحد أنه من قبيل اللحن، وكيف يسوغ تلحني أهل اللسان السيما زهري، واختالف النحويني 
والباحثني فيما يعنيه سيبويه ابلغلط، وقول ابن مالك الذي ذهب بتغليط سيبويه لزهري كالم غري مرضي 

وكذلك أخذ املعاصرون برأي الفصل بني اللفظني )2( .رده عليه ابن هشام عند معظم النحويني كما منه
سيبويه أنه أراد من لفظ الغلط  إىل "الغلط" و"التوهم" ويكاد الباحث الجيد من املعاصرين من ينسب

إن ما جعل  .هماخلطأ، ونعين هبم من أقر بوجود ظاهرة التوهم حنو الشيخ املغريب، وحممود أمني وغري 
البعض من القدماء واملعاصرين يرفض القول على التوهم هو ذلك اجلمع بينها وبني اخلطأ، كما فعل 

                                                           

 26سبق خترجيه، ص: (1)
 22/6 د.ط، ،القياس اخلاطئ يف اللغة العربية( انظر املوسوي، 2)
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القانون النفسي الذي حيكمها هو املرجع املعرتف املعاصر حممد هبجت األثري إذ قال:"إن السليقة و 
لسالمة، كما يتعني الوهم الذي تورط صالته وسالمته، وإليه يصار وحيتكم يف قضااي اللغة، وبه تتعني اأب

وعلى غرار مافعله ابن هشام يف الرد على ابن مالك قام املعاصرون يردون )1(فيه اخلاطئون والوامهون"
ال على سبيل الغلط وال يبىن عليه، كما فعل حممد أمني فقال إيف النحو الأييت التوهم  نمن زعم أبعلى 

هذا بذاك، وليس له يف أصله اللغوي صلة ملعىن الغلط، كما أنه  إن اللغويني استخدموا التوهم لتشبيه
 )2(مصطلح حنوي ابكر متأصل ليس من مقوالت اخلالفني. 

على اختالف أقواهلم وتعريفاهتم  النحويني الذين بنوا على التوهماتفاق أن مبدأ  ومن ذلك نستنتج
 الذي وقع فيه كثري ممن سبقهم. عىن اخلطأالفصل بني معىن التوهم وم كان ارتكازه األول يف  وتصنيفاهتم،

 :شواهدالاألمثلة و تشابه اثنيا : 

كانت منثورة يف ثنااي إن شواهد احلمل على التوهم عند قدماء النحويني كما عرضنا خالل البحث  
كتبهم، وقد مشلت اآلايت القرآنية والشواهد الشعرية، وقد اشرتكت هذه النماذج مع شواهد احملدثني، 

الرتاث تنقل عرب العصور، لذا فتكاد الشواهد تكون كما هي، مع اختالف عددها من حنوّي فنصوص 
 أغراض دراسته. آلخر حسب ما تقتضيه

واتفق القدماء واحملدثون فقد تفاوت كثرياً بني القدماء واحملدثني،  أما تصنيفها من حيث النوع
 يف تسمية نوع واحد منه أال وهو العطف على الّتوهم.

 :اق يف عدم قياسيتهاالتف

و أب   ماذكره  ذكر من أقواهلمأالعلماء القدماء واحملدثني خلصوا إىل أن التوهم اليقاس عليه، ف معظمإن 
وذكر ،  )3(عنهعلى التوهم ال ينقاس فال حيمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة  العطفأن حيان من 

وعلى هذا سارت أقوال احملدثني ن وافقهم. ابن عطية وغريهم ممو  ، )4(احلليبمثل ذلك الرأي السمني 
                                                           

 1/33، 1976لقي يف جممع اللغة العربية، دمشق، أ، حبث مزاعم بناء اللغة على التوهم( األثري، 1)
 363-2/362د.ط،  ،حتقيق معىن بناء اللغة على التوهم( انظر شوقي أمني، 2)
 5/633، د.ط، البحر احمليطأبو حيان، ( 3)
 4/44،د.ط، الدرر املصون يف علوم الكتاب املكنوناحلليب،  (4)
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فإن قهرتنا بعض األساليب القدمية على االلتجاء إليه وجب  قول عباس حسن:" فمن أقواهلم يف ذلك
أن نقتصر عليه ىف الوارد، وحنصر أمره ىف املسموع من تلك األساليب، دون أن نتوسع فيها ابحملاكاة 

 )1(ته". والقياس، إذ ال ضرورة تلجئنا إىل حماكا

اء اليت هدى السرّ قياس من إال أن مسائل خالفية كهذه ال ختلوا من اآلراء املفردة، فقد قبل ال
كل ماجاء يف القرآن من أنواع ، وكذلك احلّموز الذي عد   )2(القياسجعلت أنواعاً من الّتوهم تدخل يف 

املتواضعة  يف حدود اضطالعايت عثر على حاالت مشاهبةأومل . )3(احلمل على املعىن ميكن أن يقاس عليه 
 يف مصادر هذا البحث.

  

                                                           

 1/610 ،15ط ،النحو الوايف( عباس حسن، 1)
 1/21، د.ط ،التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  (2)
 2/337 ،2ط الكرمي، القرآن يف النحوي التأويل( انظر احلّموز، 3)
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 واحملدثنيختالف بني أقوال القدماء : أوجه االثايناملبحث ال
 :اخلالف يف مراعاة التصنيف

لقد متيزت الدراسات املعاصرة اليت تناولت موضوع التوهم مبراعاة تصنيف مناذجه وقد تباينت طرق 
، فمنهم من راعى ترتيب األبواب النحوية ومنهم من راعى التصنيف كما أشران يف الفصل السابق

اهبة العالمات اإلعرابية ومنهم من اعتمد على وجود وغياب العامل، ومنهم من مجع النماذج املش
حمددة، وكل ذلك مما سهل على الدارس تتبع الشواهد والبحث عن مواضع اخلالف. بينما بتصنيفات 

صة للحمل على التوّهم، وتناثرت شواهدهم يف أبواب النحو املختلفة، القدماء أبواابً خا معظم مل يفرد
ورد عن سيبويه من الشواهد اليت ضمت نصوصاً من شعر العرب أنه قد ولعل أوضح األمثلة على ذلك 

ضمره ملح إليه سيبويه وأأ، كما أن الشرط الذي صرح به ابن هشام وهو كثرة االستعمال كان قد ونثرهم
   اً يف الكتاب يف مواضع خمتلفة.كل ذلك كان ضمن

د املعاصر حممد جراري قد فّصل يف كتابه تلك املواضع اليت ذكرها سيبويه، فوجد أن أكثرها أجو 
 )1(كان يف ابب عطف النسق، وكلها يف الغالب مبنية على الكثري املستعمل. 

يف صائصه ابابً مساه:"هلذه الظاهرة ابن جيّن، حيث ذكر يف خ واعنونالذين  القدماء  ولعّل أبرز
أغالط العرب"، قال فيه:" إمنا دخل هذا النحو يف كالمهم؛ ألهنم ليست هلم أصول يراجعوهنا، وال 
قوانني يعتصمون هبا، وإمنا هتجم هبم طباعهم على ما ينطقون به، فرمبا استهواهم الشيء فزاغوا به عن 

جاءت عن العرب يف تصريف الكلمات، وعّلل  أمناطاً من الغلط يف األلفاظ اليت فيهذكر   )2(القصد. 
سبب دخول هذا الغلط يف التشبيه لكل واحد منها، من ذلك مثاًل مهزهم مصائب. يقول:"هو غلط 

وهذا الغلط ذكره كذلك سيبويه، وقد رأينا أن الغلط من ، منهم، وذلك أهنم شبهوا مصيبة بصحيفة"
الغلط الذي عنون له ابن جين يف كتابه مل لكن لتوهم، ليت دخلت كثرياً يف مناذج احلمل على ااأللفاظ ا

، رمبا ألن مفهوم الغلط كما يظهر من األمثلة يقتصر على ما جاء يف الكلمات يتطرق للمسائل النحوية
    .ال الرتاكيب

                                                           

 1/36 د.ط، ،كتاب التوهم عند سيبويهراري، ( انظر راشد ج1)
 3/267، 4، طاخلصائص( ابن جين، 2)
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لباٍب آخر مساه"احلمل على مل يقف األمر عند ذلك الباب فحسب، بل إن ابن جين أيضا عنون 
نظري مصطلح التوهم كما سبق، والغريب أن لفظ "التوهم" مل يعثر يف كتب ابن جين،  املعىن"، وهذا هو

، ووصفه أبنه غور من العربية بعيد، ومذهب انزح فسيح، مما يعين أنه آثر مصطلح احلمل على املعىن
 )1(ذكر منها أكثر من مخسة أنواع. قد ورد به القرآن وفصيح الكالم منثورًا ومنظوًما. و 

 : امليل إىل التقعيداخلالف يف

يتبني للدارس بعد أن يرى جهود املعاصرين الذين عنوا بتصنيف مناذج التوّهم، شيئا من املبالغة لدى 
البعض يف حتديد القواعد، أو مبالغة آخرين من الرافضني يف اهلجوم على هذه الظاهرة ووصفها ابلعار 

 والشناعة.

ملتكلم وما غلب على ذهنه وقت تكلمه أبلغ داللة وتدل عناية أوائل أئمة النحو مبا تومهه ا"
األوائل مل يكن إال من قبيل التحليل اللساين الدقيق للظاهرة اللغوية،  ئهعلى أن النحو على أيدي علما

ة، أو ئومن قبيل التأمل يف النظام القائم يف عقول اجلماعة اللغوية، ال أهنم عنوا فقط ابلتصويب والتخط
 الظن أن ـألغري الناطقني هبا وصيانة اللسان من اللحن واخلطأ، من هنا يتضح خطمبجرد تعليم اللغة 

النحاة صنعوا أقيستهم وقواعدهم سلفاً مث فوجئوا خبروج النماذج اللغوية الفصيحة عنها، فتمّحلوا التخريج 
اخرتع اخرتاعاً  على الّتوهم كما متّحلوا التخريج على غريه وادعوه ادعاًء لتطرد مقاييسهم، أو أن التوهم

أيضاً زلل من ينحو حنو التفتيش عن  منهم، ويتضح للمحافظة على القول ابلعامل، كما يشيع بني كثري
  )2(. "وجه قياسّي لكل شاذ ولكل ماقيل إن فيه تومّها بوجه ما

 االجتاهاتجياد األقيسة لكل الظواهر اللغوية عند بعض املعاصرين يعود إىل إولعّل هذا امليل إىل 
اجلديدة اليت تدعو إىل تيسري النحو العريب، فمن احملدثني وأبرزهم إبراهيم أنيس ومهدي اخلزومي ومتام 
حسن ظهر من تبىن فكرة ختليص النحو من الصعوبة والتعقيد، فربزت دعوات يف ضوء املنهج اللساين 

بعيداً عن املنهج التقليدي سة اللغة الغريب أمهها املنهج الوصفي. فاالجتاه الوصفي يدعو إىل إعادة درا

                                                           

 2/413، املرجع السابق( انظر ابن جين، 1)
 1/35، د.ط ،التوهم يف آاثر الدارسنيالغامدي،  (2)
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اليت بنيت نتائجه من منطلقات فلسفية، فكانت حسب زعمهم بعيدة عن واقع اللغة، مما أدى إىل 
 )1( تقعيده.

 :اخلالف يف ختريج بعض النماذج

الخيلو الدرس النحوي من مسائل اخلالف اليت قد تكون بني املدارس النحوية، أو اآلراء املفردة يف 
على القول  عاملان، فقد يتفق حاله كحال العديد من املسائل اخلالفيةسائل، والتوهم العديد من امل

حثة عدة حتليالت ابلتوهم من حيث املبدأ وخيتلفان يف نسبته لشاهد دون آخر.وفيما يلي ستسرد البا
 يف الشاهد الواحد مع أقوال القدماء وأحد املعاصرين.

 :امرئ القيسقول  وشاهدهر، يف اتباع املنصوب ابجملرو املثال األول: 

 (2) معّجلِ شواٍء أو قديٍر  م ْنِضج   صفيفَ فظّل طهاة  الّلحِم ما بني 

القدر وهو عندهم عطف على صفيف وخرج القدير املطبوخ يف و  داديون،غأما القدماء: فقد أجازه الب
وئ  وئ   چ على أن األصل أو طابخ قدير مث حذف املضاف وأبقي جر املضاف إليه كقراءة بعضهم

خلفض أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على اجلوار أو على توهم أن الصفيف اب )3(چۇئ
 )4(جمرور. 

قدير": اسم معطوف على "صفيف" املنصوب على توهم جره على " ويف شرح األمشوين:"
 )5(اإلضافة. 

ۉ   چ تعاىل:يف سياق تفسريه لقوله  واستشهد هبا بعض املفسرين، يقول السمني احلليب

فإهنم جعلوه من العطف على التوهم؛ وذلك: أنه توهم مثال ذلك قول امرئ القيس چۉ  ې  ې 
                                                           

 1/53، د.ط، تيسري النحو العريب يف ضوء االجتاه اللساين الوصفيعبداوي،  (1)
مادة صفف، ، 4، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، والفارايب، 1/141، د.ط، عار العربمجهرة أشالقرشي،  ( انظر2)
4/1387 
 67( األنفال:3)
 1/600، 6، طمغين اللبيب يف كتب األعاريب( ابن هشام، 4)
 2/380، د.ط، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك( األمشوين، 5)
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أنه أضاف)منضج( إىل )صفيف(، وهو لو أضافه إليه جلره فعطف )قدير( على )صفيف( ابجلر تومها 
 )1(جلره ابإلضافة"

 واختلفت أوجه اإلعراب حول هذا البيت إىل أربعة:

له "صفيف"، وهو مذهب ابن توهم إضافة اسم الفاعل "منضج" إىل معمو األول: جّر "قدير" على 
 .مالك والسلسيلي، وأجازه ابن هشام األنصاري وابن عصفور

الثاين: جّر "قدير" محاًل على موضع "صفيف"، وهو مذهب الكوفيني، والبغداديني، ووافقهم عليه 
 .السيوطي

 .ذكره ابن  هشام األنصاري الثالث: جر "قدير" محالً على اجلوار، لـ "شواء"،

" قدير" على تقدير: حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه، والتقدير: "أو طابٍخ  الرابع: جرّ 
 .قديرًا"، وهو مذهب ابن عصفور واملغاربة

أما املعاصرون فقد ذكر قاسم الصاحل يف معرض حديثه عن هذه األوجه ترجيحه للحمل على 
وجوًها صاحلًة لإلعراب، وأعتقد أّن األربعة متفاوتٌة يف كوهنا  ذه املذاهبالتوهم، وتعليله لذلك:"ه

املذهب األول:"احلمل على توهم اإلضافة" أوجه ها ألّن "احلمل على املوضع"، الذي ذهب إليه 
الكوفيون والبغداديون، ال يكون يف هذه املسألة إاّل على توهم اإلضافة، فإذا افرتضنا عطف "قدير" 

نا إضافته إىل اسم الفاعل ى موضع "صفيف" فإّن "صفيًفا" ال يكون مبابجلر عل وضع اجلر إاّل إذا تومهَّ
 .""منضج

 :أّما احلمل على اجلوار، الذي ذكره ابن  هشام، يف هذه املسألة فقد أنكره يف موضع آخر
املضاف إليه  وأّما حذف املضاف، وإقامة.)القاعدة الثانية: أّن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره( 

مقامه، وهو مذهب  املغاربة، وابن  عصفور، وذلك على تقدير: "أو طابٍخ قديرًا"، فإنَّ "قديرًا" سيكون 
معطوفًا على اسم الفاعل "منضج"، وليس على "صفيف"، ألن التقدير سيكون :"مابني منضج .....أو 

"منضج " ، واملضاف إليه " قدير"، خ" معطوف على اسم الفاعل طابخ قديرًا"، فاملضاف  احملذوف  "طاب
الذي حّل حمل املضاف احملذوف، سيكون هبذه احلالة معطوفًا على اسم الفاعل ، وليس على معموله، 

                                                           

 10/346، د.ط، تاب املكنونالدرر املصون يف علوم الك( السمني احلليب، 1)
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وال يعطف "القدر" ، على "منضج"، من حيث املعىن ، إال على سبيل اجملاز ، ألن القدر ال ي طبخ ، و 
وهلذا  )1( .الفاصل بني املعطوف واملعطوف عليه طويل الذي يف القدر، وكذلك فإنإمنا ي طبخ  الّلحم 

 يل  إىل املذهب األول، يف احلمل على توهم اإلضافة، وهو مذهب ابن مالك.مي

 :قول ابن األيهم التغليبيف  االستثناء،نصب التابع بعد غري على املثال الثاين: 

 (2) الرقابليس بيين وبني قيس عتاب ... غري طعن الكلى، وضرب 

 ينسب البيت ابلنصب إىل لغة أهل احلجاز،فهو سيبويه  إعراب هذا الشاهد من القدماء: رذك
وذلك ألن اآلِخر ليس من النوع األول، وذلك قولك: ما فيها أحد إال محارا،  أي نصب )ضرب(

لى جاءوا به على معىن ولكن محارا، وكرهوا أن ي بدلوا اآلِخر من األول، فيصرَي كأنه من نوعه، فح مل ع
 )3(معىن ولكن، وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين يف الدرهم. 

عنه النحاة ابالستثناء املنقطع، واستشهد ابلبيت اإلمام الطربي وهذا النوع من االستثناء ما عرب 
واألماين من غري نوع الكتاب، ، )4(چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  يف نصب "الظن" يف قوله تعاىل:

ٿ  چ  والظن من العلم مبعزل، وكما قال: )5(چ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  كما قال ربنا جل ثناؤه:

 .)6(چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  

عباس حسن أن النحاة يسمون الضبط الناشئ من التخيل السالف: أما املعاصرون: فقد ذكر   
ب االستثناء على املستثىن "بغري"، وأخواهتا "اإلعراب على التوهم" أو"على احملل"، وهو مقصور يف اب

األمساء، وال جيوز يف غريها، ومع جوازه املشار إليه حيسن البعد عنه، وعن التوهم عامة؛ حرًصا على 

                                                           

 96-1/95، د.ط ،وظاهرة احلمل على التوهم يف النح( قاسم صاحل، 1)
، 1، طحماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء ، والراغب األصفهاين،4/63، 1ط ،العقد الفريد( انظر ابن عبد ربه، 2)
2/179 
 9 2/319،323 ،3ط ،الكتاب( انظر سيبويه، 3)
 78( البقرة:4)
 157( النساء:5)
 20( الليل:6)
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فعباس حسن يبدي حتفظاً كبرياً يف األخذ ابلتوهم خوفاً  )1(ة، ومتسًكا بسالمة البيان. أهم خصائص اللغ
، وقبل ختريج  هذا النوع دون غريه العطف من جيد حرجًا من قبوله يف على سالمة اللغة، ولكنه مل

 عاصرين.الشاهد على اإلعراب على التوهّم. أما عدم قياسيته فهو رأي يشارك الغالبية من القدماء وامل

 :مناذج من القرآن الكرمياملثال الثالث: 

 )2(چمئ      ىئ     حئ ی      جئ      ی چ قوله تعاىل: -1

 املفسرين فقد ذكره الزخمشري مشبها العطف يف اآلية ابلبيت الشهري يف هذا الباب: أما قدماء

 (3)،...لَْيس وا م ْصِلِحنَي َعِشريًَة ... َواَل اَنِعبٍ 

 )5("، كأنه قيل. ووهبنا هلا إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب(4)يقول:"وقرئ يـَْعق وَب ابلنصب 

ن التوهم الينقاس، مث رجح وجهًا فألظهر عنده أن وذكر أبو حيان رأي الزخمشري، معلقًا أب
عنهم  نقلوأبو حيان ممن  )6(ينتصب يعقوب إبضمار فعل تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب. 

مع چۉ  ۉ  ې  ېچ  على التوهم يف آايت أخرى منها قوله تعاىل: ابلعطف اإلعراب
يها:" والعطف على التوهم ال بد أن اقتصاره على مامسع إال أن وجدت عنه مندوحة، حيث قال ف

يكون املعىن متحدا يف املعطوف واملعطوف عليه. أال ترى إىل قوله: فأصدق وأكن كيف احتد املعىن من 
  )7(التحضيض؟حيث الصالحية جلواب 

                                                           

 2/348، 15، ط النحو الوايف( عباس حسن، 1)
 71( هود:2)
 38( سبق خترجيه، ص:3)

، د.ط )مركز حبوث جامعة امللك سعود، معاين القراءات( قراءة محزة، وابن عامر، وحفص،انظر األزهري، حممد بن أمحد، 4)
الثقافة الدينية، ) مكتبة  1، طالكنز يف القراءات العشر بن عبد املؤمن، وجنم الدين، عبد هللا، 2/46م (،1991السعودية، 

 2/508م (، 2004القاهرة، 
 2/411 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 5)
 6/183 د.ط،، البحر احمليطأبو حيان،  ( انظر6)
 3/168، املرجع السابق( أبو حيان، 7)
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  )2( جعله من العطف على احملل.الفراء  كذلكو   )1(املوضع،على  محالً ذكر اآلية ابلنصب والزجاج 

عبد اخلالق عضيمة يف ابب مساه العطف  اإلعراب القرآينيف كتب ذكر هذه اآلية صرون فقد أما املعا
 .أي منها وذكر يف هذا الباب أربع آايت مل يرجح القول يف )3(على التوهم، دون أن يعلق عليه. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  دل عليه الكالم، يف قوله تعاىل:متوّهم يالعطف على فعل  -2

  )4(چڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ  ڄ

أن يكون ". وهي: أما القدماء، فقد جاء يف تفسريهم لقوله"فيتعلمون" أوجه منها العطف على التوهم
رفع خرب ملبتدأ أن يكون يف موضع "أو  )5( ،"معطوفًا على"يعلمون الناس الّسحر" وهو قول الفراء

تعلمون، فتكون مجلة ابتدائية نقل عن سيبويه أن قوله: فيتعلمون، هو على إضمارهم، أي فهم ي.حمذوف
أو أن يكون معطوفاً على معىن يدل عليه الكالم، أي: فيأتون  )6(،معطوفة على ما قبلها عطف اجلمل

 )7(. "وحّسنه، وهو وجه ذكره الزجاج فيتعلمون، فيكون من ابب الّتوهم

ف املثبت على وهناك من يرى أن الضمري يف"فيتعلمون" عائداً على أحٍد محالً على املعىن، وعط
املنفي حممول على أن قوله "وما يعلمان" منفي لفظاً، موجب معىًن، ألن املعىن يعلمان السحر بعد 

ا أن يكون عطفًا على يعلمان فقال:" واألجود يف هذ الزجاج اختارهقوهلما إمنا حنن فتنة، وهذا الوجه 
أبو حيّان أوجه إعرابه ورّجح  وذكر )8("فيتعلمون واستغىن عن ذكر يعلمان مبا يف الكالم من الدليل عليه

احلمل على املعىن:" وتلخص يف هذا العطف أنه عطف على حمذوف تقديره: فيأبون فيتعلمون، أو 
يعلمان فيتعلمون، أي على مثبت، أو يتعلمون خرب مبتدأ حمذوف، أي فهم يتعلمون عطف مجلة امسية 

                                                           

 3/62 ،1معاين القرآن وإعرابه، ط بن سهل، أبو إسحاق، ( انظر الزجاج، إبراهيم بن السري1)
 2/22، 1، طمعاين القرآن( انظر الفراء، 2)
 519 /3، د.ط ،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي( عضيمة، 3)
 102( البقرة: 4)
 1/185، 1، طمعاين القرآن( انظر الفراء، 5)
 1/531، مرجع سابق( أبو حيان، 6)
 1/185 د.ط، ،قرآن وإعرابهمعاين ال( انظر الزجاج، 7)
 1/185، املرجع السابقالزجاج، ( 8)
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روا، أو على يعلمان املنفية لكوهنا موجبة فا على كفعلى فعلية، أو معطوفا على يعلمون الناس، أو معطو 
   )1(يف املعىن. فتلك أقوال ستة، أقرهبا إىل اللفظ هذا القول األخري"، 

اآلية وصنفها ضمن أنواع التوهم، ويرجح احلموز القول ابلتوهم يف فقد ذكر احلموز  يناملعاصر  من أما
ن يكثر من جتنب القول ابلتوهم يف معظم مسائل هذا ويراها األقرب عنده، مع أنه كا )2(هذه املسألة،

فقد محلها الزخمشري على  )3(چڀ  ڀ    ڀ چ  :قوله تعاىلالباب، ابلرغم من كثرهتا عنده، مثال ذلك 
 )4(املعىن عليه"التوهم، أي:" من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها، وخلق منها زوجها،وإمنا حذف لداللة 

أنه ال حاجة إىل  رأي أيب حّيان يفة العطف من غري أتويل التوّهم، أخذا بواألظهر عند احلموز إجاز 
ويرى احلموز   )5(عطفه على )خلقكم( ألن الواو ال تفيد الرتتيب. تكلف هذا الوجه مع مساغ جواز

تقصاءهم ملا يف القرآن مل يكن شاماًل، إن كثرياً من النحويني أغفلوا مسائل العطف على التوّهم، ألن اس
 )6( .تفني بتدوين شواهد اهتدى إليها بعضهممك

 )7(چ ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ قوله تعاىل: -3

أنه حني قال: " جاعل  الليِل "، فقد َعِلَم  يف علة نصب الشمس يف هذه اآلية يقول سيبويه
 )8(ى املعىن. القارئ  أنّه على معىن َجَعَل، " فصار كأَنه قال: َوَجَعَل الّليَل َسَكًنا "، ومَحََل الثاىَن عل

وكذلك محلها ابن هشام على املعىن، فنصب: "الشمس" عنده إبضمار جعل ال غري؛ إال إن قدر: 
 )9( "جاعل" على حكاية احلال.

                                                           

 1/523، د.ط، البحر احمليط( أبو حيان، 1)
 2/1195 ،2ط الكرمي، القرآن يف النحوي التأويل( انظر احلموز، 2)
 1( النساء:3)
 1/461 ،3ط التنزيل، حقائق يف الكشاف( الزخمشري، 4)
 2/1199، مرجع سابق( انظر احلموز، 5)
 2/1191، مرجع سابق( انظر احلموز، 6)
 96( األنعام:7)
 1/356 ،3ط ،الكتاب( سيبويه، 8)
  3/194 د.ط، ،أوضح املسالك إىل الفية ابن مالك( ابن هشام، 9)
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قال العكربي: "وسكنًا مفعول جاعل إذا مل تعرفه، وإن عرفته كان منصوابً بفعل حمذوف أي و 
الفاعل عامل يفيد احلال، و )سكناً( مفعول جعله سكناً"، أي أن اإلضافة إذا مل تكن حمضة فاسم 

حمذوف. وهنا السم الفاعل. وإذا كانت حمضة فاسم الفاعل ملغى يفيد املضي و )سكناً( مفعول لفعل 
خالفاً  حمل اخلالف، فالكسائي قد ذهب إىل أن نصب )سكناً( مع داللة اسم الفاعل على املضي،

يدل على احلال أو االستقبال، دون املاضي، فإذا دل للبصريني الذين اشرتطوا لعمل اسم الفاعل أن 
صبون به )سكناً( على على املضي فقد ألغي عمله، وهذا ما قادهم إىل أن يقدروا فعاًل حمذوفًا ين

 )1(املفعولية، بعد أن ألغوا اسم الفاعل حني قدروا فيه معىن املضي. 
لتغاير بني اآلية الكرمية وحنو ليس يعلق عليها من املعاصرين سيد رضا ويرى وجود االنفصال واو 

ومرجع هذا التوهم هو أن ي، فأوجد هلذا التوهم نوعًا جديدًا مساه التوهم املعنو  زيّد قائمًا وال قاعدٍ 
   )2( اإلعراب الذي ليس له عامل يف الظاهر وحيتاج إىل عامل مقدر.

نكروا مفهوم التوهم، أذين كثرياً من القد لوحظ أن  ومن خالل تتبع مناذج كثري من املعاصرين ف
يعرتفون بكثرة مناذجها مثل عبد هللا جاد الكرمي، الذي أوجد هلا تصنيفاً ابلرغم من إنكاره هلا، وجند أن 

ثباهتا إنكارها واخلوف من إالظاهرة أقرها القدماء، وحترّج من القول هبا املتأخرون، وزاد يف درجة 
قرآنية املعاصرة كما مر علينا عند الدكتور عبد اخلالق ات الفيما يتعلق ابلدراس املعاصرون، وذلك يظهر

 أربع. آايتٍ التوهم إال بذكر  اضععضيمة حني مل يسرتسل يف موسوعته الضخمة ملو 

ف  ورمبا لو حرر املفهوم مما شابه من شبهة اجلهل وعدم املعرفة والبعد عن احلكمة لرمبا اعرت 
الظاهرة وعلة وجودها، وما كان لينحى حنو تربئة اللغة  تسميةابلظاهرة أوالً، مث مل خيلط بعد ذلك بني 

بيعة الدرس النحوي يف الرتاث العربية والقرآن الكرمي منها، مث لرمبا فهم املعاصرون بصورة أعمق وأدق ط
 )3(العريب. 

 

                                                           

 1/246 د.ط، ،دراسات يف النحوالزعبالوي،  (1)
 1/8 د.ط، ،ظاهرة التوهم يف اللغة العربية( انظر سيد رضا، 2)
 1/51 د.ط، ،التأويل النحوي يف القرآن الكرمي ( انظر الغامدي،3)
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 اخلامتة


من  وبعد أن أهنت الباحثة فصول هذا البحث البد من اإلشارة إىل اخلالصة اليت توصلت إليها
إجياد أوجه االتفاق واإلختالف يف أقوال عينة من املتقدمني إىل خالل هذا العمل الذي سعت فيه 

ة لتقدمي صورة واملتأخرين الذين أقروا بوجود التوهم يف النحو وتلخيص القول فيه، لرتجيح اآلراء املناسب
  واضحة ومبسطة حول مذاهب النحاة يف مسألة التوهم.

 تمثلت فيما يلي:أما أوجه االتفاق ف

 القول بعدم قبوله للقياس - األمثلة والشواهد -تصور املفهوم  -
 ومتثلت أوجه االختالف يف:

 دامليل للتقعي - ختريج بعض الشواهد -مراعاة التصنيف  -
 :داف التاليةوتوصل البحث إىل حتقيق األه

 حديثهم عنه، يف التوهم معىن بتقدمي املعاصرين أغلب عينفيما يتعلق بتمييز مفهوم التوهم: فقد  .1
 هي منها القليل اصطالحياً، إال حبده يعن مل املفهوم أن توضح الدراسات عامة بني املقارنة أن غري
خروج اللفظ الظاهر على خالف ، وميكن تعريفه أبنه:  للتوهم حمكم مفهوم ضبط إىل سعت اليت

 ما ابحلذف أو الزايدة.قواعد النحو القياسية، لبيان معىن يقبل صيغة القياس الفصيح، إ
 ميكن تلخيص أبرز آراء جمموعة النحويني الذين تناولتهم الدراسة كالتايل: .2

أسلوب اعتمده علماء إن التوّهم مصطلح أصيل ظهر عند أئمة النحو، وهو القدماء:  -
العربية يف الوصول إىل املعاين من خالل أتويل الكالم خالفاً ملا هو ظاهر، وليس املراد منه 

 استعمال اتريخ، غري أهنم مل يعنوا بتقدمي تعريف حمدد له، و إن أ كما استنتج بعضهماخلط
 استعمل قد فإنه الفراهيدي، أمحد بن للخليل العني كتاب  إىل يعود اللغويني بني صطلحامل
، إىل هذه الظاهرةالتوهم"، مث أشار سيبويه  قاصًدا منه" الغلط كلمة  كتابه  من مواضع يف

أبواب متناثرة من كتابه، وحتدث عنها من القدماء الفراء، واملربد، والزخمشري،  وأقرها يف ستة
 ونثرهم. العرب شعر من نصوصاً  وابن مالك، وأبو حيان، وابن هشام، ضمت
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مييل معظم القائلني ابلتوهم من القدماء واملعاصرين إىل عدم جواز القياس يف احملدثون: -
النحوية القدمية عن احلديثة يف ميلها إىل مزيد من  اختلفت الدراسات، كما مسائل التوهم

التقعيد يف النماذج، وذلك يعود إىل االجتاهات اجلديدة اليت تدعو إىل تيسري النحو 
اتسمت مناذج كثري من املعاصرين يف حتليل وقد  بعضها ابملبالغة يف ذلك.العريب، واتسم 

رتف بنماذجها، ومنهم من ذكرها ظاهرة التوهم ابالضطراب، فمنهم من أنكر التوهم واع
 إبجياز شديد وخاصة فيما يتعلق ابلدراسات القرآنية املعاصرة.

 لت الباحثة إىل أن:من خالل املوازنة والتحليل بني املذاهب املختلفة فقد توص .3
اختلفت تصنيفات النحويني ملسائل التوهم، ابختالف مناهجهم إىل مذاهب فمنهم من  -

حوية ومنهم من راعى العالمات اإلعرابية ومنهم من اعتمد على راعى ترتيب األبواب الن
الباحثة ، وتتفق وجود وغياب العامل، ومنهم من مجع النماذج املشاهبة بتصنيفات حمددة

على التصنيف األخري الذي يعتمد وجود وغياب العامل فهي األمشل واألكثر ضبطًا 
 ، وذلك فيما خيص التوهم النحوي.واختصارًا

ملواضع اليت حيمل فيها على التوهم، كما ذكرها العلماء، وميكن أن نعدد من الكثري تتعدد ا -
االستثناء، وميكن تقسيم املستعمل العطف على التوهم، ونصب التابع بعد غري على 
 مواضعها إىل شقني رئيسني مها التوهم النحوي، والتوهم املعنوي.

واحملدثني على الفصل بني معىن التوهم اتفق القائلون ابإلعراب على التوهم من القدماء  -
على سبيل الغلط وال يبىن  إالن التوهم يف النحو الأييت ومعىن اخلطأ، وردوا على من زعم أب

 أمجعوا على نوع منه مسي ابلعطف على الّتوهم.عليه، و 
ه، إال من خالل نتائج هذه الدراسة، ترى الباحثة أبن موضوع التوهم يف النحو ابلرغم من سعته وتشعب

من النحو ممتع، واألخذ به ال يعيب الدراسات النحوية كما يصفها الرافضون، بل هو دليل  أنه اببٌ 
على التشكل والتوائم مع املعاين والدالالت، والعناية به كما ورد يربز على مسو اللغة العربية، وقدرهتا 

قبيل التأمل يف النظام القائم يف عقول االهتمام ابجلانب التحليلي اللساين الدقيق للظاهرة اللغوية، من 
 واخلطأ.اجلماعة اللغوية، وليس فقط جبانب ابلتصويب 
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سائل هذه الظاهرة، إال أن هناك بعض التوصيات وقد قطع املعاصرون أشواطًا كبرية يف تقعيد م
 املقرتحة للباحثني واملتخصصني بعد هذه الدراسة وهي:

 رسني، ليكون أكثر قبوال لدى الباحث املعاصر.تقدمي دراسات تقرب مفهوم التوهم للدا .1
 العلماء.تزويد املقررات الدراسية ببعض مما يتعلق مبوضوع التوهم من اجلوانب اليت اتفق عليها  .2
ضرورة الفصل بني التوّهم يف املسائل الصرفية، والنحوية يف تناول هذا املوضوع من قبل الباحثني  .3

سمت هبا كثري من الدراسات وأدت إىل صعوبة البحث ويف ألن اخللط بينهما من األمور اليت ات
 بعض األحيان غلبة اجلانب الصريف يف التحليل لظاهرة التوهم عامة.

ات املرتبطة بتناول التوهم كظاهرة يف علم اللغة، وعالقتها ابلنظام الصويت والذهين يف تتبع الدراس .4
 اجملتمع اللغوي.
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 فهرس املصادر واملراجع
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني ي، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، ابن األنبار  .1

 م(2003العصرية، املكتبة  د.ط، )د.م: البصريني والكوفيني،
، )د.م: جامعة أصفهان، 9العدد، ظاهرة التوهم يف اللغة العربية ،ابن الرسول، سيد حممد رضا  .2

 (هـ1435حبوث يف اللغة العربية وآداهبا، 
د.ط، )بريوت: ، األصول يف النحوالسراج، أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي،  ابن .3

 ، د.ت(مؤسسة الرسالة
، 1ط، خمتارات شعراء العربء الدين أبو السعادات هبة هللا بن علي بن محزة، ابن الشجري، ضيا  .4

 (م1925مطبعة االعتماد، )مصر: 
اهليئة املصرية العامة للكتاب، ، )مصر: 4ط، اخلصائص، عثمان املوصليابن جين، أبو الفتح   .5

 د.ت(
 ،القراءات واإليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ ، املوصلي ابن جين، أبو الفتح عثمان  .6

 (م1999وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  د.ط، )د.م:
، د.ط، فتح الباري يف شرح صحيح البخاريالعسقالين،  ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر .7

 (هـ1379 )بريوت: د.ن،
دار الكتب ، )بريوت: 1ط، ، احملكم واحمليط األعظمابن سيدة، أبو احلسن علي بن إمساعيل .8

 (م2000 ،لميةالع
دار ، )د.م: 1ط، ضرائر الشعرابن عصفور، علي بن مؤمن بن حممد، احَلْضَرمي اإلشبيلي،  .9

 د.ـت( األندلس للطباعة،
مؤسسة الرسالة، ، )بريوت: 2ط، جممل اللغةالقزويين، ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء  .10

 (م1986
دار إحياء الرتاث ، )بريوت: 1ط، هتذيب اللغةابن فارس، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  .11

 (م2001العريب،
دار الكتب د.ط، )بريوت: ، عيون األخبارابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري،  .12

 (هـ1418العلمية، 
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 امعة أم القرى،، )د.م: ج1ط، شرح الكافية الشافيةبن مالك، حممد بن عبد هللا الطائي، ا .13
 د.ت(

 ، د.ت(صادر دار ، )بريوت:3ط ،لسان العربحممد بن مكرم بن علي، ابن منظور،   .14
د.ط،  ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، مجال الدين عبد هللا بن يوسف  .15

 ، د.ت(اعة والنشردار الفكر للطب )د.م:
، )دمشق: 6ط، مغين اللبيب يف كتب األعاريب يوسف،عبد هللا بن مجال الدين ابن هشام،  .16

 (م1985دار الفكر، 
 ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء، شرح املفصل، د.ط )بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت( .17
عامل  ، )بريوت:1، طبهمعاين القرآن وإعرا الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل،أبو إسحاق  .18

 (م1988الكتب،
بن سليمان، أشعار الشعراء الستة اجلاهليني، طبعة آلية، املكتبة الشاملة  أبو احلجاج، يوسف .19

 ) د.م، د.ن، د.ت(
، فتح البيان يف مقاصد القرآنأبو الطيب حممد صديق خان بن حسن احلسيين البخاري،  .20

 (م1992، املكتبة العصرية للطباعة والنشرد.ط، )بريوت: 
دار الكتب د.ط، )بريوت:  ،ريخ بغداد وذيولهاتأمحد بن علي بن ًثبت، أبو بكر البعدادي،  .21
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